Překážky z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
V zákoníku práce je stanoveno, že překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší
náhrada mzdy, je účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat
předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce,
které jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby.
Povinností zaměstnance je včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, pokud
o překážce ví předem.
Zaměstnanec v těchto případech předloží zaměstnavateli Žádost o poskytnutí pracovního volna s
náhradou mzdy, a to na jeden a více pracovních dní, kterou nalezne na Informačním portále MENDELU
v sekci tiskopisy a formuláře z oblasti personální a mzdové.
Zaměstnanci v souvislosti se zvyšováním kvalifikace (§ 232 Zákoníku práce) přísluší od
zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, a to:







v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu
uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,
5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo
absolutoria,
10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce,
diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,
40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky
v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

Podle článku X. Kolektivní smlouvy se v souvislosti s prohlubováním a zvyšováním kvalifikace
stanoví:






zaměstnancům, kteří si z rozhodnutí univerzity prohlubují svou kvalifikaci formou studia
při zaměstnání, kurzů, školení a podobně, v této době přísluší mzda. Univerzita hradí náklady
s tím spojené, a to zápisné, učební pomůcky, cestovní náhrady a další související náklady.
zaměstnancům, kteří si hodlají zvýšit kvalifikaci nebo vzdělání mimo okruh zájmů univerzity, budou
vytvořeny ze strany univerzity, v mezích možností zastávané funkce zaměstnance a nebrání-li
tomu provozní důvody, podmínky k takovému zvýšení kvalifikace.
Univerzita bude pořádat v rámci volné kapacity odborných pracovišť, ústavů a podle svých potřeb
odborné kurzy, na nichž umožní účast všem zájemcům z řad zaměstnanců, nebrání-li tomu
pracovní důvody, a jsou-li získané znalosti potřebné pro výkon práce na univerzitě.

