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PŘEČERPANÁ DOVOLENÁ 
A DŮSLEDKY Z TOHO PLYNOUCÍ – OPRAVA 
Na stranách 4 až 11 Mzdové účetní č. 7–8/2018 jsme uveřejnili článek na téma „Přečerpaná 
dovolená a důsledky z toho plynoucí“. Na základě upozornění čtenářů jsme v článku odhalili 
chybu, kterou tímto napravujeme. Za možná nedopatření se tímto omlouváme.

ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2018
S účinností od 1. června 2018 došlo ke změně posuzování některých překážek v práci 
jako výkonu práce pro účely dovolené. Jednotlivé zameškané doby jsou proto uvedeny 
v aktualizované tabulce níže. Změny jsou vyznačeny kurzivou.

Zameškaná doba pro překážku v práci
Považuje se 
za výkon  práce 
pro účely dovolené?

na straně zaměstnance

Doba překážek v práci uvedených v nařízení vlády 
č. 590/2006 Sb.

✔

Doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let 
nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona 
o nemocenském pojištění

✔ 
nově od 1. 6. 2018
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Zameškaná doba pro překážku v práci
Považuje se 
za výkon  práce 
pro účely dovolené?

Doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů uvedených 
v zákoně o nemocenském pojištění

✔ 
nově od 1. 6. 2018

Doba poskytování dlouhodobé péče v případech 
podle zákona o nemocenském pojištění

✔ 
nově od 1. 6. 2018

Mateřská dovolená ✔

Rodičovská dovolená v rozsahu, v němž by zaměstnankyně
byla oprávněna čerpat mateřskou dovolenou

✔

Rodičovská dovolená ✘

Doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracov-
ního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých při plnění 
 pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

✔

Doba pracovní neschopnosti vzniklé jinak než v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých 
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

✘

Doba zameškaná pro ostatní důležité osobní překážky 
v práci (§ 191 až § 199 zákoníku práce)

✘

Doba, kdy zaměstnanec čerpá neplacené volno 
(a to, i když bylo předem sjednáno jeho napracování)

✘

Doba zameškaná pro ostatní překážky v práci na straně 
zaměstnance (např. překážky z důvodu obecného zájmu)

✔

na straně zaměstnavatele

Doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro přerušení práce 
pro nepříznivé povětrnostní vlivy

✘

Doba zameškaná pro ostatní překážky v práci na straně 
zaměstnavatele

✔

Ze shrnutí obou uvedených výčtů tak vyplývá, že ke krácení dovolené pro zameškání 
směn bude v praxi docházet především z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, 
pokud nebyla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ošetřování člena 
rodiny,1) karantény, rodičovské dovolené (v rozsahu přesahujícím mateřskou dovolenou) 
a neplaceného volna.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garde n

 1) Ošetřování člena rodiny je od 1. června 2018 považováno pro účely dovolené rovněž za výkon práce.

PŘEČERPANÁ DOVOLENÁ A DŮSLEDKY Z TOHO PLYNOUCÍ – OPRAVA


