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POVODNĚ V ČR A ZAMĚSTNANCI
Vzhledem k množícím se dotazům o právní úpravě nároků z pracovního poměru v případě povodní
v České Republice přinášíme tento stručný přehled.
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1.

Kdy musí zaměstnavatel nepřítomnost omluvit (neplacené volno)?

• Pokud zaměstnanec pro nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadné dopravy nemůže včas
dosáhnout místa pracoviště.
• Pokud zaměstnanec poskytuje při povodních osobní pomoc, například pomáhá s evakuací či stavbou
protipovodňových zábran.
• V některých případech i pokud zaměstnanec v důsledku uzavření školek či škol (u mladších nesamostatných dětí) nemůže jinak zajistit řádnou péči o dítě.
•

Pokud zaměstnanec jedná v krajní nouzi, například odvrací bezprostředně hrozící závažnou škodu.

Zaměstnanec musí o své nepřítomnosti zaměstnavatele informovat ihned, jak se o tomto důvodu dozví.
2.

Kdy právo na neplacené volno zaměstnanec nemá?

• Pokud mohl přerušení provozu nebo zpoždění hromadné dopravy předvídat, případně využít náhradní
způsob dopravy (pokud je omezení dopravy předem známé, musí zaměstnanec vyrazit do práce dříve nebo
využít jiný přiměřený způsob dopravy).
•

Pokud odstraňuje již vzniklé škody na vlastním majetku nebo jedná s pojišťovnou.

Na poskytnutí volna nad rámec zákona nebo dovolené se zaměstnanec a zaměstnavatel mohou samozřejmě
dohodnout. Dohodnout se lze též na práci z domova (dohoda není nutná, pokud místo bydliště zaměstnance
spadá pod sjednané místo výkonu práce).
3.

Nároky zaměstnanců při přerušení provozu

V případě přerušení provozu podniku v důsledku povodní přísluší zaměstnanci náhrada mzdy podle následujících pravidel:
• Při přerušení provozu přímo v důsledku povodní (zaplavení areálu) náleží zaměstnancům náhrada mzdy
ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.
• Při přerušení provozu v důsledku přerušení dodávky surovin či pohonné síly (areál zaplaven nebyl, ale nejde
elektřina) náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.
• Pro převedení zaměstnance na jinou práci je třeba jeho souhlasu, který nemusí být písemný. Bez souhlasu je možné zařadit zaměstnance na jinou práci jen k odvracení hrozících záplav (například stavba zábran,
vyklízení prostor) nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků (například čerpání vody, odklízení bahna).
V případě převedení na jinou práci náleží mzda za tuto jinou práci ale ne méně než 100% průměrného výdělku
před převedením.
Věříme, že Vám tato stručná informace pomůže povodně dobře zvládnout i po právní stránce. Mějte
prosím na paměti, že se jedná pouze o obecnou informaci, která nemůže nahradit poradu s Vaším právním zástupcem s přihlédnutím ke všem specifickým okolnostem Vašeho případu. V případě jakýchkoli
dotazů či připomínek jsme kdykoli rádi k dispozici.
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