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            Dovolená 

 

Další dvě zpracované otázky k závěrečným zkouškám. Otázky si buď vytiskněte, nebo 

přepište do sešitu. Projdeme na online hodině. 

 

 

Otázka č.12   Ukončení pracovního poměru (zaměstnání) 

 

•  Jakým způsobem může zaměstnanec ukončit pracovní poměr?  

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby, smrtí.  

 •  Jakým způsobem může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr?  

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby, smrtí.  

  

Pracovní smlouva na dobu určitou – je sjednána doba trvání pracovního poměru.   

Pracovní smlouva na dobu neurčitou- není sjednána doba trvání pracovního poměru.  

Výpověď z pracovního poměru, kterou dává zaměstnanec, musí být zaměstnavateli doručena 

písemnou formou. Výpovědní doba trvá podle zákona dva měsíce. Začíná běžet prvním dnem 

nového kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Končí uplynutím 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpověď můžete dát bez uvedení důvodu.    

Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Ta musí být 

písemná a musí být doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná. Důvody k výpovědi, 

kterou dává zaměstnavatel, jsou přesně vymezeny zákoníkem práce. Jiný důvod není 

uznatelný.  

Zaměstnavatel smí dát výpověď:  

- organizační změny,   

- zdravotní důvody,   

- nesplňování předpokladů a požadavků,   
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- porušování povinností zaměstnance  

 

Otázka č. 16   Dovolená 

Dovolená je pracovní volno v zaměstnání, dlouhodobá doba odpočinku, kterou na základě zákona 

poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, aby si odpočali a zregenerovali své síly pro další výkon 

práce.  

Zaměstnanec, který odpracuje u svého zaměstnavatele celý kalendářní rok, má nárok na vyčerpání 

celé stanovené dovolené. Ale zaměstnanec, který odpracoval u svého zaměstnavatele pouze určitou 

dobu kalendářního roku, nemá nárok na celou dovolenou, ale jen na  její poměrnou část. Rozhodující 

dobou pro uznání dovolené je minimálně 60 dní trvání nepřetržitého právního poměru.  

Délka dovolené za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny.  

Pokud čerpáte svou dovolenou, máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku. Pokud skončíte pracovní poměr a nemáte vyčerpanou dovolenou, na kterou máte nárok, 

náleží Vám náhrada mzdy nebo platu za tuto nevyčerpanou dovolenou ve výši průměrného výdělku.  

Při čerpání dovolené je důležité přihlížet k provozním potřebám zaměstnavatele, ale také k 

oprávněným zájmům zaměstnance. Pokud je dovolené čerpána ve více částech, zaměstnavatel musí 

poskytnout zaměstnanci nejméně dva týdny dovolené v celku. Zaměstnavatel musí určenou 

dovolenou oznámit zaměstnanci minimálně 14 dní předem.  

  

Neplacená dovolená je, když není poskytována náhrada mzdy a jedná se tedy o neplacené volno, 

které je však zaměstnavatel povinen poskytnout. Jde o následující případy:  

- Vyšetření nebo ošetření provedené v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení (k bydlišti 

nebo pracovišti zaměstnance) – pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, 

náhrady mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za nezbytně nutnou dobu, jako kdyby byl 

zaměstnanec vyšetřen či ošetřen v nejbližším zdravotnickém zařízení. Delší doba je pak 

neplaceným volnem.  

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro 

nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních 

prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným 

způsobem.  

- Pracovní volno se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na 

svatebním obřadu – náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den, druhý den je 

tedy neplaceným volnem. Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne dítěti při 

svatbě rodiče.  

- Při narození dítěte se neplacené volno poskytuje k účasti při porodu manželky (družky).  

- Pracovní volno přísluší k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k 

vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému 

vyšetření, ošetření nebo léčení jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, 



nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést 

mimo pracovní dobu, a to jako neplacené volno, jde-li o ostatní rodinné příslušníky kromě 

manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.  

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 

na dva dny, při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; nejde-li o 

přestěhování v zájmu zaměstnavatele.  

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne 

na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní 

době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy 

nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů 

uvedených v zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů.   

 


