
Krátenie a čerpanie dovolenky a náhrada mzdy za dovolenku

Okrem vzniku nároku zamestnanca na dovolenku a základnej výmery dovolenky Zákonník práce upravuje
aj krátenie dovolenky, čerpanie dovolenky a poskytovanie náhrady za dovolenku. Konkrétne postupy
zamestnávateľa aj zamestnanca pri krátení dovolenky, pri schvaľovaní a čerpaní dovolenky aj pri
poskytovaní náhrady mzdy za čerpanú aj nevyčerpanú dovolenku by mal mať zamestnávateľ určené
v pracovnom poriadku, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise.
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Zhrnutie:
zamestnávateľ môže, ale nemusí krátiť dovolenku zamestnanca podľa pravidiel a v rozsahu stanovenom
Zákonníkom práce,

čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ na základe plánu dovoleniek,
zamestnávateľ môže určiť aj hromadné čerpanie dovolenky,
k prerušeniu čerpania dovolenky môže dôjsť iba v zákonom ustanovených prípadoch,
za čerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada mzdy,
náhrada mzdy nepatrí za štyri týždne nevyčerpanej základnej výmery dovolenky,
náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku patrí len pri skončení pracovného pomeru.
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