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V čem se liší práce tady a u sousedů
Jiná výpovědní doba a výše odstupného – to jsou některé rozdíly v českém a slovenském zákoníku práce. Na co si dát ještě pozor?
ČR Nyní platí, že chce-li
zaměstnavatel ukončit
pracovní poměr
z organizačních důvodů, je
povinen vyplatit
zaměstnanci odstupné ve
výši nejméně trojnásobku
průměrného výdělku bez
ohledu na to, jak dlouho
pro něj propouštěný
pracoval. Od nového roku
bude výše odstupného
podle délky trvání
pracovního poměru.
Bude-li trvat méně než rok,
obdrží zaměstnanec jako
odstupné jeden průměrný
výdělek. Za zaměstnání
delší než rok a kratší než
dva dostane dvojnásobek
platu. Za práci nad dva
roky vyplatí zaměstnavatel
trojnásobek průměrného
výdělku.

ČR Byla-li dána výpověď,
skončí pracovní poměr
uplynutím výpovědní doby,
která je minimálně
dvouměsíční.

Odstupné
Výpovědní doba
Výpověď od zaměstnavatele
Agentury práce
ČR Za služby agentury
práce neplatí zájemci
o místo, ale firmy, u nichž
najdou zaměstnání.

ČR Zatímco zaměstnanec
může ukončit pracovní
poměr výpovědí z
jakéhokoliv důvodu nebo bez
něj, zaměstnavatel má právo
propouštět pouze z důvodů
uvedených v zákoně –
například organizačních nebo
kvůli porušení povinností.
Nově bude možné ukončit
pracovní poměr, pokud
zaměstnanec během prvních
21 kalendářních dní čerpání
nemocenské hrubě poruší
léčebný režim – například
nedodrží dobu povolených
vycházek.

106 000
Slováků nyní podle údajů ministerstva
práce a sociálních věcí pracuje v České
republice. Za posledních pět let se jejich
počet zvýšil skoro o 40 tisíc.

jsem zde našel nový domov. Stěhování mi nedělá problém, jsem zvyklý měnit působiště – strávil jsem nějaký čas v Americe a Indonésii.“
Rozdíly v pracovních návycích
Čechů a Slováků Vladimír Gašpar
vnímá. „Slováci jsou emotivnější.
Citově přistupují jak k soukromým
vztahům, tak k práci. Pracovní kolektiv se pro ně stává jakousi malou
rodinou, ve které se vytvářejí přátelství i nevraživost. Veškeré vztahy se
navazují mnohem rychleji než
v Česku. Češi jsou v přístupu k práci
racionálnější, střeží si své soukromí, a přestože jsou přátelští, zachovávají si odstup. I proto chvíli trvá,
než vás český kolega pozve k sobě
domů na návštěvu, pokud vůbec.

INZERCE

Zaměstnání nab.
Obchodní zástupce z celé ČR přijme Českomoravské vydavatelství Kompakt. Vysoké
finanční ohodnocení. Tel.: 325 610 103, 605
081 167. E-mail: manager@kompakt-cr.cz
Přijmeme realitní makléře z celé ČR. Zkušenosti vítány. Tel.: 776 594 513. E-mail:
info@avareal.cz

Univerzita Karlova v Praze přijme odborného referenta do odboru pro vědu a výzkum rektorátu. Kvalifikační předpoklady:
ukončené VŠ vzdělání, znalost anglického
jazyka, organizační schopnosti a základní
počítačové dovednosti. Výhodou je praxe v
oblasti vědecké a výzkumné práce. Nástup
dohodou. Motivační dopis se stručným odborným životopisem vč. kopie diplomu posílejte na adresu rektorátu UK, Ovocný trh 3,
116 36 Praha 1.

3 000
Čechů v současnosti pracuje na
Slovensku, uvádí to údaj Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny.
V roce 2009 tam našly uplatnění
jen dva tisíce Čechů.

Slovák v Česku V práci tu velí
rozum, kolegové si drží odstup
V České republice žije Vladimír Gašpar, manažer projektů klientského
servisu ING Pojišťovny, s jednou
přestávkou již osm let. „Za tu dobu
jsem vystřídal několik pracovních
pozic, a dokonce jsem se na dva
a půl roku vrátil na Slovensko, kde
jsem dostal zajímavou nabídku,“
říká.
Hlavní motivací k přestěhování
nebyla práce, ale Praha. „Považuji ji
za jedno z nejkrásnějších míst na
světě. Navíc nabízí výbornou kulturu a sportovní vyžití. Chtěl jsem
zkrátka být ve středu dění,“ vysvětluje Vladimír Gašpar. Do Prahy přišel
sám. Rodinu tu založil až po čase.
„Občas se mi po Slovensku a přátelích stýská, ale na druhou stranu

SR Agentury práce si za zprostředkování
berou od klientů peníze. Výše poplatku je
omezená zákonem: za práci na maximálně šest
měsíců zaplatí zájemce 20 procent z jednoho
platu u nové firmy; u práce delší než půl roku
pak 30 procent z jedné mzdy. Poplatek se
hradí až po přijetí do nového zaměstnání.

SR Trvá jeden měsíc, pokud
byl zaměstnanec
v pracovním poměru
maximálně rok. Když
pracoval déle než rok, je
výpovědní doba dva měsíce.
Pokud dostal výpověď
z organizačních důvodů,
kvůli nadbytečnosti či ztrátě
zdravotní způsobilosti, může
dostat tříměsíční výpovědní
dobu, když odpracoval víc
než pět let.

Na Slovensku je to běžné,“ popisuje své zkušenosti Vladimír Gašpar.
Mile ho překvapila péče Čechů
o města a vesnice – krásné cyklostezky, upravené turistické cesty,
hospůdky s vynikajícím pivem a jídlem. Také veřejná doprava je podle
něj na vysoké úrovni, ač na ni Češi
nadávají. Co ho tady však „vytáčí“,
je dabování slovenských seriálů do
češtiny. „To mě mrzí, u nás se seriály ani filmy nepřekládají. I to může
být důvodem, proč mladí Češi slovenštině tolik nerozumějí, rozhodně méně než Slováci češtině. Ale říkám si, že to s tím česko-slovenským jazykovým porozuměním ještě není tak zlé,“ uzavírá Gašpar.
(kah)

SR Zaměstnavatel může dát
pracovníkovi výpověď z organizačních
důvodů, kvůli nadbytečnosti či proto, že
už podle lékařského posudku nemůže
vykonávat dosavadní práci. V takovém
případě může pracovník před začátkem
výpovědní doby požádat
zaměstnavatele, aby pracovní poměr
ukončil dohodou, ten má povinnost mu
vyhovět.

SR Zaměstnavatel
nemusí při výpovědi
platit zaměstnanci
odstupné. To pouze
v případě, že je
pracovní poměr
ukončen dohodou z
organizačních důvodů,
kvůli nadbytečnosti či
zdravotním
komplikacím, které
zaměstnanci brání
práci vykonávat.
Pracovníkovi náleží
odstupné nejméně ve
výši, která je
násobkem jeho
průměrného měsíčního
výdělku a počtu
měsíců, po něž by
trvala výpovědní doba.

Připraveno ve spolupráci
s advokátkami Lucií
Drahovzalovou a Petrou
Hudákovou z kanceláře bpv
Braun Partners

Čech na Slovensku Lidé k sobě
mají blíž, ani jazyk není bariéra
Adham Hafoudh – Čech s exotickým jménem – pracuje na Slovensku už druhý rok. Je partnerem společnosti Deloitte, která
působí v oblasti auditu a poradenství. Nabídku přesunout se
v rámci firmy do Bratislavy zvažoval. „Pracovně to pro mě byla
výzva, ale z osobního hlediska dilema. S manželkou jsme hledali
různá řešení včetně přestěhování celé rodiny na Slovensko, ale
nakonec převážily praktické důvody. Takže rodina zůstala v Praze a já každý týden dojíždím,“ vysvětluje Adham Hafoudh a dodává: „Dceři jsou tři roky, do školky
chodí v Praze, má tam veškeré
kroužky, bydlí tam její prarodi-

če. Práce je časově náročná, takže bych s rodinou stejně mnoho
času netrávil,“ vysvětluje Adham
Hafoudh, který má pracovní povinnosti i v pražské kanceláři,
takže od pondělí do čtvrtka funguje na Slovensku a od pátku do
neděle v Česku. Cestování má
podle něj i výhody: „Neustálé
drncání mi zpevnilo postavu
a někteří řidiči mi utužili nervy,“
tvrdí.
V pracovním nasazení Čechů
a Slováků velké rozdíly nevidí,
zato v osobních vazbách ano.
„Na Slovensku funguje neformální síť lidí, v níž jsou nejenom příbuzní, ale i spolužáci, sousedé,
kolegové, spolužáci příbuzných,
sousedé příbuzných... Když potřebujete cokoliv praktického zařídit – vymalovat, koupit auto, zajistit ubytování na horách – vždy
se najde někdo, kdo vám pomůže. V Česku k sobě mají lidé tro-

chu dál a žijí víc pro sebe,“ říká
mladý muž.
V Bratislavě se bez problémů
zabydlel a jeho kolegové mu prý
ochotně odpouštějí občasné slovenské zeměpisné nebo jazykové nedostatky. V práci mluví česky. S ostatními si rozumí bez problémů. „Jedině u kalendářních
měsíců přecházím plynule do
slovenštiny, abych jim ušetřil
čas s překladem. Mladí Slováci
rozumějí češtině lépe než jejich
čeští vrstevníci slovenštině. Jedním z důvodů je to, že více Slováků žije v České republice, než je
tomu naopak. A potom, na slovenských televizních programech je čeština slyšet relativně
často,“ říká Adham Hafoudh.
V Bratislavě je spokojený. Město má rád hlavně v létě, kdy je
možné posedět v baru či restauraci u Dunaje nebo si vzít kolo a vydat se směrem na Děvín.
(kah)

