
Nariadenie dovolenky

Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky pre nedostatok práce aj zamestnancom, ktorí sú
práceneschopní?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková

Celá otázka:

Zamestnávateľ bol nútený zavrieť svoju prevádzku pre
nedostatok práce (zastavené dodávky z dôvodu
uzatvorenia fabrík pre koronavírus). Má v záujme nariadiť
svojim zamestnancom 2 týždne dovolenku. Niektorí
zamestnanci sú práceneschopní a majú sa vrátiť do
práce 23. 3. 2020. Čo by sa stalo, ak by zamestnanec
nesúhlasil s čerpaním dovolenky? Je zamestnávateľ
oprávnený nariadiť v tejto dobe čerpanie dovolenky?
Odpoveď:

Základnou povinnosťou zamestnávateľa je (okrem
platenia mzdy) prideľovať svojim zamestnancom prácu. Ak však zamestnávateľ dočasne nemá pre
svojich zamestnancov prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Ak zamestnávateľ nevyrieši
situáciu so svojimi zamestnancami inak (nenariadi dovolenku, neurčí čerpanie náhradného voľna), má
povinnosť platiť zamestnancom, ktorí pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa nepracujú, náhradu
mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca (ust. § 142 ods. 3 Zákonníka práce). Ak u
zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ v dohode s nimi vymedzil vážne
prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, výška náhrady mzdy sa určuje
dohodou, minimálne vo výške 60 % priemerného zárobku (ust. § 142 ods. 4 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ môže prechodný nedostatok práce riešiť nariadením čerpania dovolenky svojim
zamestnancom. Musí však splniť podmienky stanovené v ust. § 111 Zákonníka práce.

 
Odpoveď je skrátená. Prečítajte si celé znenie:

Nariadenie dovolenky
 

Prečítajte si aj: 
Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie
Zvýšená výmera dovolenky od 19. 11. 2019 a 1. 1. 2020

Poznámky pod čiarou: 
Autor: JUDr. Petra Beznosková

Súvisiace aktuality
Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus
Finančná správa sprístupnila podstránku venovanú otázkam a odpovediam k daňovým povinnostiam
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/petra-beznoskova
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653030&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653034&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2653035&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2652521&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/nariadenie-dovolenky.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/dovolenka-pojem-vymera-vypocet-kratenie-a-preplatenie-pmpp-9-10-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/i-novela-zakonnika-prace-c-380-2019-z-z-vymera-dovolenky.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/ako-treba-postupovat-pri-davke-osetrovne-v-pripade-podozrenia-na-koronavirus-ai-mc-2-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/financna-sprava-spristupnila-podstranku-venovanu-otazkam-a-odpovediam-k-danovym-povinnostiam.htm


Súvisiace príklady z praxe
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci
Čerpanie dovolenky - koronavírus

Súvisiace odborné články
Práca z domu alebo home office a koronavírus
Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/karantena-a-nepritomnost-zamestnanca-v-praci.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cerpanie-dovolenky-koronavirus-2.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/praca-z-domu-alebo-home-office-a-koronavirus.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/koronavirus-z-pohladu-pracovnopravnych-vztahov.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311

