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Ak vás firma nechce, musí zaplatiť
Minimálne odstupné stanovuje Zákonník práce a firma ho musí vyplatiť len v presne určených prípadoch
Dohodu o skončení
pracovného pomeru nikto
nemôže zamestnanca
nútiť podpísať.

Zákonník
práce
upravuje minimálnu
výšku odstupného,
zákonné maximum
neexistuje.

Zaskočila vás výpoveď od
firmy? Ako tvrdia právnici,
právne povedomie zamestnancov stále nie je veľmi vysoké, nie vždy presne vedia,
na čo majú nárok. A niektorí
zamestnávatelia na nich skúšajú rôzne triky.
„Zamestnancom možno
odporúčať, aby nič nerobili v
chvate,“ vysvetľuje advokátka Monika Šajtlavová z bpv
Braun Partners. „Ak si ich
zamestnávateľ zavolá a predloží im návrh dohody o skončení pracovného pomeru bez
uvedenia dôvodu, zamestnanec si má byť vedomý, že na
takúto dohodu nemusí pristúpiť a podpísať ju,“ vysvetľuje advokátka.
Ak ju podpíše, jeho následná pozícia sa môže skomplikovať. Je lepšie, ak si postup
premyslí, prípadne ho prekonzultuje s právnikom, a
možno príde na to, že sú pre
neho výhodnejšie spôsoby,
ako skončiť pracovný pomer –
napríklad výpoveďou, keď
získa aspoň čas na hľadanie
novej práce.

Petra Pecháčková
advokátska koncipientka
TaylorWessing e/n/w/c

Maximum nie je

Zamestnanca nikto nemôže nútiť, aby podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru.

Nepripravte sa o peniaze

Treba rozlišovať, či sa pracovný pomer končí dohodou
bez uvedenia dôvodu, alebo
dohodou z organizačných dôvodov, keď dôvod musí byť v
dohode jasne vymedzený a
zamestnancovi patrí odstupné, dokonca vyššie ako pri
výpovedi z organizačných
dôvodov.
„Zamestnanci to nie vždy
vedia, a preto podpíšu dohodu o skončení pracovného
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pomeru bez uvedenia dôvodu, ktorú im firmy predložia,
a pripravia sa tak o odstupné,“ upozorňuje právnička.
Dohodu o skončení pracovného pomeru pritom nikto nemôže zamestnanca nútiť podpísať. Ak vie, že sa napríklad chystá organizačná
zmena, treba si počkať na
rozhodnutie a potom zvažovať ďalší postup.

Zamestnanec si v mnohých prípadoch môže vybrať,
či pracovný pomer skončí
dohodou, alebo výpoveďou z
organizačných dôvodov. Musí však dbať na to, aby v dohode bol dôvod skončenia
pracovného pomeru jasne
uvedený (t. j. organizačná
zmena podľa § 63 ods. 1 písm.
a) alebo b) Zákonníka práce) a
v takom prípade bude mať

nárok na odstupné podľa § 76
ods. 2 Zákonníka práce, vyššie
ako pri výpovedi.
Pracovný pomer sa však v
takom prípade skončí k dohodnutému dňu a zamestnanec musí počítať s tým, že aj
keď dostane vyššie odstupné,
nebude môcť využiť výpovednú dobu, počas ktorej by si
mohol hľadať nové zamestnanie.

Minimálnu výšku odstupného definuje Zákonník práce
a firma ho musí vyplatiť len v
presne stanovených prípadoch, a to v prípade organizačných zmien u zamestnávateľa alebo ak pracovný pomer zamestnávateľ končí pre
zdravotné dôvody u zamestnanca. „Zamestnávateľ však
môže poskytnúť odstupné aj
v iných prípadoch,“ vysvetľuje advokátska koncipientka
Petra Pecháčková z TaylorWessing e/n/w/c.
Jeho výška závisí od dĺžky
trvania pracovného pomeru
ako aj od spôsobu jeho skončenia – výpoveďou alebo dohodou.
„Zákonník práce upravuje
minimálnu výšku odstupného, zákonné maximum neexistuje,“ hovorí Pecháčková.
Zamestnávateľ vám musí
poskytnúť vyššie než zákonom stanovené odstupné, ak
tak stanovuje kolektívna
zmluva.
„Zamestnávateľ vám však
môže poskytnúť vyššie odstupné aj na základe vlastného rozhodnutia, prípadne na
základe dohody s vami,“ dodáva Pecháčková.
Jana Hvozdovičová

Kedy podpísať
a kedy nie?
Pri výpovedi majú
zamestnanci priam
panický strach čokoľvek
podpísať.

Je veľký rozdiel, či ide o
výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo o rozviazanie pracovného pomeru
dohodou.
Výpoveď je jednostranný
právny úkon a súhlas zamestnanca pri ňom nie je
potrebný. Keďže zamestnávateľ väčšinou dáva výpoveď osobne na pracovisku,
podpis zamestnanca slúži
ako potvrdenie prevzatia
výpovede, nie ako súhlas s
jej obsahom.
Ak by aj zamestnanec
nechcel nič podpísať a odmietol výpoveď prevziať,
nezabráni tomu, aby bola
platná. Stačí, ak odmietnutie prevzatia dosvedčia dvaja svedkovia.
Sú však aj situácie, keď
sa treba mať na pozore.
Firmy niekedy nútia zamestnancov podpísať dohodu, ktorá pre nich nie je
výhodná. Nedostanú odstupné, ani nebudú mať
výpovednú dobu. Pritom
dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon a musí s
ňou súhlasiť firma aj zamestnanec.
Ak zamestnanec nechce,
podpísať nemusí a dohoda
tak nevznikne. Potom firma nemá inú možnosť, ako
rozviazať pracovný pomer
jednostranne výpoveďou so
všetkým, čo k tomu patrí.
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Na odstupné nemáte nárok vždy
Výška odstupného je
určená podľa dĺžky
trvania pracovného
pomeru.

robku vyplatí firma vtedy, ak
pracovný pomer trval päť až
desať rokov, trojnásobok vyplatí vtedy, ak pracovný pomer trval 10 až 20 rokov. Najmenej štvornásobok priemerného mesačného zárobku
dostane zamestnanec v prípade pracovného pomeru
trvajúceho najmenej dvadsať
rokov.

1.

V akých prípadoch má
zamestnanec právo na
odstupné?
Pokiaľ
zamestnávateľ
skončil pracovný pomer so
svojim zamestnancom výpoveďou alebo došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov, teda z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu, že sa
zamestnávateľ zrušuje alebo
premiestňuje, zamestnanec
má právo na odstupné.
Pri premiestnení zamestnávateľa musí ísť o situáciu, v
ktorej zamestnanec so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce nesúhlasí.
Na odstupné má nárok aj
zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu, že stratil
vzhľadom na svoj zdravotný
stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

2.

Ako sa určuje výška
odstupného? Od čoho
závisí?
Zákonná minimálna výška
odstupného je určená podľa
dĺžky trvania pracovného
pomeru a počíta sa z priemerného mesačného zárobku
zamestnanca.
Pokiaľ ide o skončenie pracovného pomeru výpoveďou
zo strany zamestnávateľa,
zamestnancovi patrí odstupné v sume najmenej jedného
priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer u
zamestnávateľa trval v rozmedzí dva až päť rokov.
Najmenej
dvojnásobok
priemerného mesačného zá-

3.

Je výška odstupného
rovnaká, ak sa pracovný pomer skončil dohodou?
Pokiaľ sa pracovný pomer
skončil dohodou, výška odstupného je pre zamestnanca
vyššia než pri skončení výpoveďou. Spôsobuje to skutočnosť, že v prípade výpovede
by zamestnanec mal zotrvať v
pracovnom pomere počas výpovednej doby, za ktorú mu
patrí mzda. Zamestnanec,
ktorý pracoval menej ako dva
roky a pracovný pomer sa
skončil výpoveďou, nárok na
odstupné v zmysle Zákonníka
práce nemá. Naopak, pokiaľ
došlo k skončeniu pracovného pomeru z rovnakých dô-

vodov, ale dohodou, patrí
zamestnancovi odstupné vo
výške priemerného mesačného zárobku, aj za podmienky, že jeho pracovný pomer
trval menej ako dva roky. V
prípade pracovného pomeru,
ktorý trval dva až päť rokov,
vzniká nárok na odstupné vo
výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku a
tak ďalej.
Pokiaľ došlo ku skončeniu
pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodu,
že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný
úraz, chorobu z povolania
alebo ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku
dosiahol najvyššiu prípustnú
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu, zamestnancovi bude patriť odstupné najmenej vo výške desaťnásobku priemerného mesačného zárobku. To neplatí,
ak došlo k úrazu alebo chorobe z povolania jeho zavinením.
Zdroj: SME, jh, Taylor wessing
a bpv Braun Partners
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