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Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

zpravodaj

Práce ve svátek a ve dnech pracovního klidu
OBSAH SERIÁLU:
Rozkrytí majetkové struktury před
podpisem smlouvy na veřejnou
zakázku
č. 302
Předkládání originálů dokladů před
podpisem smlouvy
č. 303
Otevírání nabídek

č. 304

Objasnění nebo doplnění, dokladů,
vzorků nebo modelů
č. 305
Změny v procesu posouzení
a hodnocení nabídek
č. 306
Práce přesčas a práce v noci
č. 307
Úřad průmyslového vlastnictví
nabízí následující semináře v oblasti
průmyslových práv
č. 308
Dnešní článek:
Práce ve svátek a ve dnech
pracovního klidu

č. 309

Příští článek:
Pořádání teambuildingů
zaměstnavatelem

č. 310

Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek
zaměstnance v týdnu, a svátky. Dny pracovního klidu musí zaměstnavatel
respektovat při určování rozvrhu pracovní doby zaměstnance. Práci ve dnech
pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
Ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit
zaměstnanci jen výkon nutných prací uvedených v § 91 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), kdy tyto práce nemohou být
provedeny v pracovních dnech.
Ve dnech, na které připadá svátek, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci
jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého
odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení
objektů zaměstnavatele.
Pracuje-li zaměstnanec v den, na který připadá svátek, přísluší zaměstnanci
podle § 115 ZP dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve
svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího
kalendářního měsíce následujícím po výkonu práce ve svátek nebo v jinak
dohodnuté době. Namísto náhradního volna se zaměstnavatel a zaměstnanec
mohou dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě, a to nejméně ve
výši průměrného výdělku.

S Asociací za novým právem…
Akreditiv bezpečně a pohodlně

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo
v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

vzor

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

