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l) MŮže mi zaměstnavatet nařídit dovolenou ,,ze dne
na den"?
Zaměstnavatel dovolenou určuje alespoň 14 dnů pře-

dem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší
lhůtě (§ 217 zákoníku práce).

Může mi ve zkušební době zaměstnavatel dát vý,
pověd'během prvních 14 dnů nemoci, nebo když
jsem v karanténě?
Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební
době v prvních l4 dnech dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény (§ 66 zákoníku práce).

C) MŮže mi zaměstnavatel nařídit výkon jiného druhu
práce, než mám v přacovní smlouvě?
Zaměstnanec není povinen vykonávatjinou práci, než
má sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě,
ZamEstnavatel se musí se zaměstnancem na výkonu
jiné práci mimo sjednaný druh práce dohodnout,

4) Kdy mám právo odmítnout vykonávat práci?

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, která

bezprostředně ohrožujejeho život nebo zdraví, popřípadě
živol nebo zdraví jiných fyzic[ich osob. Takové odmítnutí
není možné posuzovatjako nesplnění povinnosti zaměst-
nance. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, ktery
by tak učinil účelově (§ 106 zákoníku práce).

5} Může mi zaměstnavatel zkřátit p]acovní úvazek?
Zkrátit pracovní dobu (úvazek) lze pouze v dohodě se
zaměstnancem (§ 80 zákoníku práce).

6) Může mi zaměstnavatel dát výpověd'krrůli korona,
viru?
Ne, nemůže. Zaměstnavatel může dát výpověd'zaměst-
nanci pouze z důvodů r,ry,jmenovaných v § 52 zákoníku
práce.

7) MŮže mi zaměstnavatel snížit mzdu?
za městnavatel nem Ůže sn ížit za městna nci sjed na nou
mzdu. Pozor:je-li mzda zaměstnance urČena mzdoqým

{,měrem, je snížení možné, ale důvod musí spočívat
vá rrykonáváné práci. Ke změně r,lýše mzdy nemůže dojít
zpětně.

8} Je možné přacovat z domo\ra, kd!ž jsem v kařanténě?

Zaměstnanci nelze práci z domova jednostranně nařídit,
neboť se na tom musízaměstnanec se zaměstnavatelem
vždy dohodnout, Práce z domova je možná i při naříze-
né karanténě" Zaměstnanci v takovém případě přísluší
mzda, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské po§kyto-

vané při karanténě,

9) Může mi zaměstnavatet zřušit nebo změnit směny
,rze dne na den"?
Změnu rozvržení směn mŮže zaměstnavatel provést pou-

ze 2 týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnancem
jinak (§ 84 zákoníku práce).

lO) Může mi zaměstnavateI nařídit hepIacené volno?

Neplacené volno nelze nařídit, lze jej poskytnout jen na

žádost zaměstnance.

il) Kolik dostanu, když jsem v karanténě?
Zaměstnanec má právo na náhradu mzdy od zaměstna-
vatele ve výši 60 % průměrného redukovaného r4ýdělku
po dobu prvních 14 dnŮ, a pokud se zaměstnanec ne-

vrátí do práce, pak má od'l5. dne nárok na nemocenské
(§ 192 zákoníku práce),

12) pokud je má f irma uzavřená kvůli mimořádným
opatřením, kolik dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uza-
vření provozoven na základě mimořádných opatření
vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměst-
nanČi náhrada mzdy ve 4íši 1OO % průměrného t4ýdělku

(§ 2O8 zákoníku práce).

t3) Když nemůže zaměstnavatel zajistit chod podniku
kvůli prostoji, kolik dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prosto-
je, např, nemá dostateksurovin provýrobu, náležízaměst-
nanci náhrada mzdy ve lýši nejméně 8O % průměrného

Wdělku [§ 2O7 písm. a) zákoníku práce].

t4) Když zaměstnevatel nemá práci, protože nejsou
zakázky, kolik dostanu?
Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu čás,
tečné nezaměstnanosti, tj. z dŮvodu omezení odbytu
u_7robkŮ/pootáv[y po službách, náleží zaměstnanci ná-

hiada mzdy ve r,{,ši nejméně 6O % průměrného výdělku,
je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací,

15} Kdy mám právo na pracovnívotno a ošetřovné?

Po celou dobu uzavření příslušného školského zařízení
/stacionářd přísluší zaměstnanci pracovní volno a dávka
ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší"l3 let, péče o neza-

opatřené dítě, které je závis|é na pomocijiné osoby aspoň
ve stupni l (lehká závislost), a dále o osobu, která je závislá

na pomocijiné osoby aspoň ve stupni l (lehká závislost},


