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 1 Ing. Růžena Klímová 

Desatero k překážkám v práci na straně zaměstnance  
 
1. Víte, že má zaměstnanec nárok na placenou překážku v práci 

z důvodu vyšetření nebo ošetření jen na nezbytně nutnou 
dobu? 

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 1.  

2.  Víte, že nezbytná doba pro vyšetření či ošetření se posuzuje  ve 
vztahu ke zdravotnickému zařízení, které je nejblíže bydlišti 
nebo pracovišti zaměstnance?  

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 1. 

3.  Víte, že je zaměstnanec povinen podrobit se 
pracovnělékařským prohlídkám u poskytovatele  
pracovnělékařských služeb (tzv. závodní lékař)? Svobodná 
volba lékaře zde neplatí. 
Jedná se o placenou překážku v práci na nezbytně nutnou 
dobu.  

Srovnej § 106 odst. 
4 písm. b) ZP, § 56 
písm. a) zákona č. 
373/2011 Sb.  a  
příloha k NV č. 
190/2006 Sb. bod 2. 

4.  Víte, že je zaměstnavatel povinen poskytnou pracovní volno bez 
náhrady mzdy v případě přerušení dopravního provozu nebo 
zpoždění hromadných dopravních prostředků na nezbytně 
nutnou dobu?  

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 3. 

5.  Víte, že zaměstnanci, který je těžce zdravotně postižen,  se 
poskytuje  pracovní volno s náhradou mzdu na  nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše však na 1 den  v případě znemožnění 
cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným 
dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá?   

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 4. 

6.  Víte, že  je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno  
v rozsahu dvou dnů na vlastní svatbu, z toho jeden k účasti  na 
svatebním obřadu?  Náhrada mzdy přísluší pouze za 1 den. 

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 5. 

7.  Víte, že při narození dítěte  má zaměstnanec nárok na placené 
pracovní volno na nezbytně nutnou dobu k převozu  manželky 
nebo družky do zdravotnického zařízení a  zpět?  

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 6 písm. a) 

8. Víte, že má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady 
mzdy k účasti při porodu manželky nebo družky? 

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 6 písm. b) 

9.  Víte, že v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte vzniká 
zaměstnanci nárok na pracovní volno s náhradou mzdy 
v rozsahu 2 dnů a na další den k účasti na pohřbu těchto osob? 

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 7 písm. a) 

10.  Víte, že v případě přestěhování zaměstnance ve vlastním zájmu 
má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše však na 2 dny?  

Srovnej  - příloha 
k NV č. 190/2006 
Sb. bod 10. 
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 2 Ing. Růžena Klímová 

Pro podrobnější informace Vám doporučujeme Videoseminář s Ing. Růženou Klímovou a 
Ing. Pěvou Čoukovou – Překážky v práci na straně zaměstnance pokračování. 
 
Objednat si jej můžete zde:  
 
http://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-prekazky-v-praci-na-strane-zamestnance-
pokracovani-29-V.html 
 

 


