comparabil al utilizatorului. Agen!ia de recrutare a for!elor de
munc" #i utilizatorul sunt obliga!i s" asigure ca condi#iile!de!lucru!$i!cele!salariale!ale angajatului atribuit temporar s" nu $e
mai rele decât sunt sau a fost condi!iile angajatului comparabil.
Durata!de!timp!de!atribuire!temporar%! pentru executarea
muncii în cadrul aceluia#i utilizator nu poate $ mai lung" de 12
luni calendaristice consecutive.

TRIMITEREA!ANGAJA ILOR!
Prin angajat trimis se în!elege acel salariat deta#at s" lucreze
temporar pe teritoriul altui stat membru al UE decât în cel în care
acveaz" $rma la care lucreaz" de obicei. Dac" angajatul unei
$rme dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene este trimis
s" lucreze pe teritoriul Rep. Cehe trebuie respectate prevederile
legisla!iei Republicii Cehe în ceea ce prive#te:
· durata maxim" de lucru cât %i a intervalelor de odihn".
· durata minim" a concediului pe un an calendarisc, dar %i împ"r!irea lui.
· salariul acordat nu trebuie s" $e mai mic decât salariul minim pe economie, precum %i acordarea sporurilor legale pentru
munca suplimentar" prestat".
· securitatea #i ocrorea s"n"t"!ii în munc".
· condi!iile de lucru pentru salariatele gravide, a celor care al"pteaz", a celor a&ate dup" concediul postnatal %i pentru adolescen!i.
· tratamentul egal între salaria!i #i salariate. Discriminarea este
interzis".
· prezentarea condi!iilor de lucru în cazul angaj"rii prin agen!ii.
Reglement"rile prezentate mai sus nu se aplic" dac" legisla!ia
statului de unde vine angajatul sunt mai avantajoase pentru
acesta. Astfel pentru $ecare angajat în parte trebuie f"cute evalu"rile legislave necesare.

POSIBILE!PROBLEME!SEMNALATE!
PRIVITOARE!LA!MUNCA!PE!CARE!TREBUIE!!
S"!O!PRESTEZE!
Dac" salariatul are cuno#n!" de existen!a unor probleme personale care i-ar putea afecta performan!a în munc" el trebuie
s"-i solicite în mp ul angajatorului acordarea câtorva zile libere
pentru rezolvarea situa!iei. Salariatul îi va prezenta angajatorului argumentele pentru ob!inerea zilelor libere. Angajatorul are
obliga!ia legal" de a-i acorda zile libere salariatului în urm"toarele cazuri de for!" major": incapacitatea temporar" de munc"; carann"; concediu de maternitate sau parental; îngrijirea
copilului mai mic de 10 ani sau a unui alt membru al familiei.
Durata de îngrijire a copilului mai mic de 10 ani sau unui alt
membru al familiei este reglementat" prin arcolul 39 din legea
privind asigurarea medical". De asemenea, angajatorul este
obligat prin lege s" acorde zile libere acelor persoane în grija
c"rora se a&" copii %i care nu au timpul $zic necesar s" se opereze sau s" urmeze un tratament medical în afara programului
de lucru.
Alte!posibile!probleme!personale!majore
Pot $ %i alte situa!ii în care salariatul, din cauza unor probleme personale majore, nu î#i poate exercita obliga!iile de serviciu

atunci în astfel de cazuri, angajatorul este obligat s"-i acorde
zile de concediu prev"zute în contractul individual de munc",
precum %i plata unui salariu compensatoriu echivalent câ#gului
s"u mediu.

INACTIVITATE!ÎN!MUNC"!DATORAT"!
ANGAJATORULUI!
În! situa#ia! în! care! salariatul! nu! poate! s%-#i! desf%$oare!
munca:!
· datorit" unei defec!iuni temporare de care nu se face vinovat
%i nu îi este atribuit" o alt" sarcin" de servici, atunci el are
dreptul s" primeasc" cel pu!in 80 ' din câ#gul s"u mediu,
· în urma întreruperii muncii cauzate de condi!ii meteorologice
nefavorabile sau de o calamitate natural" #i nu i-a fost atribuit"
o alt" sarcin" de servici, atunci el are dreptul s" primeasc" cel
pu!in 60 ' din câ#gul s"u mediu.
Dac" salariatul nu-#i poate realiza obliga!iile de servici din move
ce !in de angajator, altele decât cele men!ionate mai sus, privind
defec!iuni temporare, condi!ii meteorologice nefavorabile sau
calamit"!i naturale, salariatul are dreptul s" primeasc" salariul
integral.
În situa!iile în care angajatorul nu poate, pentru o perioad" de
mp, din move obiecve-greut"!i întâmpinate la desfacerea produselor, reducerea cererilor pentru serviciile prestate, s"-i asigure
salariatului posibilitatea de a munci tot programul de lucru stabilit în contractul individual de munc", atunci salariatul are dreptul
s" primeasc" cel pu!in 60 ' din câ#gul s"u mediu. Mai trebuie
îndeplinit" o condi!ie: existen!a unui acord între angajator %i sindicat privind astfel unor astfel de situa!ii. Acolo unde nu exist" un
sindicat acordul poate $ înlocuit cu un regulament intern.

TRATAMENT!EGAL!LA!LOCUL!DE!MUNC"!
Angajatorii sunt obliga!i s" le asigure tuturor salaria!ilor un tratament egal în ceea ce prive#te condi!iile de munc", remunera!ia
#i acordarea sporurilor $nanciare prev"zute în contractele individuale de munc". S" le ofere #ansa unei cariere profesionale, a
perfec!ion"rii connue. De exemplul, nu poate pl" diferit salaria!ii
care presteaz" acela#i p de munc". Angajatorul trebuie s" aib"
un comportament corect fa!" de angaja!i %i în ceea ce prive#te
acordarea unor boni$ca!ii, precum reparzarea bonurilor de mas",
dar %i în plata contribu!iilor %i impozitelor aferente salariilor.
În cadrul raporturilor legale de munc" este interzis" discriminarea. Salariatul are dreptul s" $e tratat la fel ca ceilal!i salaria!i
#i s" nu $e discriminat din move ce !in de ras", origine etnic",
na!ionalitate, sex, orientare sexual", vârst", handicap, credin!"
%i principii de via!".
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ÎNCHEIEREA!&I!MODIFIC"RILE!
CONTRACTULUI!INDIVIDUAL!DE!MUNC"!
Contractul! individual! de! munc%! se încheie printr-un acord
scris între salariat #i angajator în baza consim!"mântului p"r!ilor. În contractul individual de munc" angajatorul este obligat
s"-i precizeze salariatului natura muncii, condi!iile de la locul de
munc" %i ziua din care este angajat. Dac" contractul individual
de munc" nu con!ine informa!ii privind drepturile #i obliga!iile ce
decurg din respecvul contract, angajatorul este obligat s"-l informeze pe angajat despre ele cel târziu în termen de o lun" de
la semnarea contractului. Perioada!de!prob%!nu poate dep"#i
3 luni de la semnarea contractului individual de munc". Pentru
cei cu func!ie de conducere intervalul afectat perioadei de prob"
poate $ de maxim 6 luni de la semnarea contractului individual de
munc", dar nu trebuie s" dep"#easc" jum"tate din perioada pentru care a fost semnat contractul respecv. Durata!contractului!
de!munc%:!Contractul individual de munc" poate $ încheiat pe o
perioad" determinat", dar %i pe o perioad" nedeterminat". În cel
dintâi caz, contractul individual de munc" va spula cu exactate
intervalul de mp pentru care este angajat salariatul. Modi'c%rile!contractului!individual!de!munc%:!Contractul individual
de munc" poate $ modi$cat doar în scris %i cu acordul ambelor
p"r!i-angajator %i angajat.

CONVEN IE!PRIVIND!EFECTUAREA!ORELOR!
SUPLIMENTARE!PESTE!NORMA!DE!BAZ"!
Angajatorul poate încheia cu salaria!ii contractul individual de
munc" care la rândul lui poate $ maxim 300 de ore pe an sau
maxim jum"tate din num"rul total al orelor s"pt"mânale stipulat
în contractul individual de munc". Ambele conven!ii trebuie f"cute în scris cu acordul ambelor p"r!i.

ÎNCETAREA!CONTRACTULUI!INDIVIDUAL!!
DE!MUNC"!
Contractul!individual!de!munc%!poate!înceta!în!urm%toarele!cazuri:!
Prin!acordul!p%r#ilor:!Contractul individual de munc" trebuie
s" $e în scris #i trebuie precizat" data încet"rii lui.
Desfacerea! unilateral%:! Decizia trebuie no$cat" în scris #i
remis" celeilalte p"r!i. Dac" hot"rârea apar!ine angajatorului,
contractul individual de munc" înceteaz" numai dup" expirarea
termenului de preaviz, cel pu!in dou" luni de la anun!area salariatului.
Salariatul!îi poate înainta demisia angajatorului f"r" a-i preciza
movele deciziei sale. Concedierea!salariatului!de!c%tre!angajator! trebuie s" respecte prevederile legisla!iei muncii. Angajatorul! nu! poate! dispune! concedierea! salariatului! în!
perioada!de!protejare!spulat%!de!lege.!
Prin!rezilierea!imediat%:!Rezilierea imediat" a contractului individual de munc" poate $ f"cut" atât de c"tre salariat, cât #i
de angajator, cu respectarea prevederilor codului muncii. Decizia
privind rezilierea imediat" a contractului individual de munc" trebuie s" $e realizat" în scris. În acest caz, încetarea contractului
individual de munc" are loc în momentul remiterii deciziei.

Încetare!în!perioada!de!prob%:!Pe durata sau la sfâr#itul perioadei de prob", contractul individual de munc" poate înceta
exclusiv printr-o no$care scris", f"r" preaviz, la ini!iava oric"reia
dintre p"r!i, f"r" a $ necesar" movarea acesteia. În aceast" situa!ie contractul individual de munc" înceteaz" în ziua remiterii
dac" nu este men!ionat" în adresa scris"
o dat" precis". Contractul individual de munc" nu poate înceta
în primele 21 de zile de incapacitate temporar" de munc" a salariatului a&at în perioada de prob". Atunci contractul individual de
munc" înceteaz" în ziua de remitere dac" în no$ca!ia scris" nu
este convenit o zi ulterioar".
Prin!expirarea!duratei!contractului!individual!de!munc%!
încheiat!pe!perioad%!determinat%.!
Contractul!de!munc%!înceteaz%!în!cazul!de!deces!al!angajatului.
În!cazul!cet%#enilor!str%ini!contractul!individual!de!munc%!înceteaz" în momentul $naliz"rii #ederii pe teritoriul Republicii
Cehe în baza hot"rârii executorii a autorit"!ii competente pentru
anularea autoriza!iei de #edere, în ziua în care devine valid" din
punct de vedere juridic senn!a penal" de expulzare de pe teritoriul Republicii Cehe sau dup" expirarea duratei de mp pentru care
i s-a eliberat permisul pentru angajare. În unele cazuri salariatul
poate primi dup" încetarea contractului individual de munc" o
plat" compensatorie. La încetarea contractului de munc" angajatorul este obligat s"-i dea salariatului cartea!de!munc%.!

ANGAJATORUL!NU!A!PL"TIT!ANGAJATULUI!
SALARIUL!
În cazul în care angajatorul nu i-a achitat salariatului drepturile
cuvenite la data stabilit" în contractul individual de munc", salariatul:
· va cere în scris de la angajator achitarea sumei datorate precizând data scadent",
· are dreptul de rezilia contractul individual de munc" dac" nu
#i-a primit drepturile salariale în maxim 15 zile de la data men!ionat" în contract. )Exemplu: pentru luna ianuarie salariatul
este pl"t pe parcursul lunii lui februarie. În cazul în care angajatul nu-l prime#te pân" în data de 16 mare are dreptul rezilierii contractului individual de munc".*,
· poate adresa o cerere inspectoratului de munc" în raza c"ruia
se a&" $rma la care lucreaz" pentru a solicita efectuarea unui
control,
· se poate adresa instan!ei judec"tore# competente privind
suma datorat",
· se poate adresa o$ciului for!elor de munc" în cazul incapacit"!ii de plat" a angajatorului,

DURATA!DE!LUCRU!
Timpul de lucru s"pt"mânal nu trebuie s" dep"#easc" 40 de ore.
În cazul salaria!ilor care lucreaz" în dou" schimburi, durata muncii nu trebuie s" dep"#easc" 38,75 de ore pe s"pt"mân". În cazul
salaria!ilor care lucreaz" în subteran la extragerea c"rbunelui,
minereurilor #i a altor materii prime, în construc!ii miniere #i în
explor"ri geologice #i a salaria!ilor care lucreaz" în trei schimburi
#i în regimul de lucru connuu, durata muncii nu trebuie s" dep"-

#easc" 37,5 de ore pe s"pt"mân". În cazul salaria!ilor care au vârsta sub 18 ani ei nu pot munci mai mult de 8 ore zilnic %i maxim 40
de ore pe s"pt"mân". Schimbul de lucru nu trebuie s" dep"#easc"
12 ore.!Pauza!de!lucru!se acord" cel târziu dup" 6 ore )în cazul
adolescen!ilor cel târziu dup" 4,5 ore* de munc" neîntrerupt".
Pauza de lucru nu trebuie s" $e mai mic" de 30 de minute. Durata!repausului!neîntrerupt!între schimburile de lucru trebuie
s" $e de cel pu!in 11 ore raportat la 24 de ore consecuve. Durata
repausului neîntrerupt în cursul s"pt"mânii pe timpul perioadei de
#apte zile calendarisce consecuve trebuie s" dureze cel pu!in 35
de ore )la adolescen!i 48 de ore*. Munca!suplimentar%!poate $
efectuat" doar în condi!ii speciale. Ea nu poate dep"#i, în medie,
8 ore pe s"pt"mân" pe durata a 26 de s"pt"mâni consecuve )52
de s"pt"mâni în cazul speci$c"rii în contractul colecv de munc"*
#i 150 de ore într-un an calendarisc. Peste aceast" limit" angajatorul trebuie s" aib" consim!"mântul scris al salariatului pentru ca
acesta s" poat" munci %i în alte ore.

CONCEDIU
Durata! concediului! este de cel pu!in 4 s"pt"mâni într-un an
calendarisc. Concediul este acordat dup" cel pu!in 60 de zile de
munc" neîntrerupt" prestat" la acela#i angajator. Concediul!
pentru!zilele!lucrate!corespunde unei dou"sprezecimi din concediu din anul calendarisc pentru $ecare 21 de zile lucrate. Concediul!suplimentar!se aprob" în condi!ii speciale acelor angaja!i care lucreaz" în condi!ii de munc" grele. Pe parcursul unui an
calendarisc angaja!ii care lucreaz" în condi!ii grele pot primi înc"
o s"pt"mân" de concediu în plus. În cazul execut"rii muncii pe
tot anul calendarisc revine 1 s"pt"mân" de concediu suplimentar,
alel pentru $ecare 21 de zile lucrate cuvine o dou"sprezecim". La!
scurtarea!concediului!se trece în cazul c" salariatul nu a lucrat
din cauza piedicilor în munc" care pentru scopurile de concediu
nu sunt considerate a $ executarea muncii. Pentru primele 100
de schimburi de lucru absente concediul se scurteaz" cu o dou"sprezecim" iar pentru $ecare urm"toare 21 de zile de asemenea
cu o dou"sprezecim".

ANGAJA II!ANGAJA I!PRIN!AGEN II!!
DE!RECRUTARE!A!FOR ELOR!DE!MUNC"!
Agen!ia de recrutare a for!elor de munc" nu poate s" atribuie
executarea unui lucru temporar la utilizatorul angajatului c"ruia i
s-a eliberat cartea verde sau permis de angajare )str"ini în afar"
de UE* sau este o persoan" handicapat". Agen!ia de recrutare
a for!elor de munc" îl repartizeaz" pe angajatul s"u temporar
pentru executarea temporar" a muncii pentru utilizator numai
pe baza contractului de atribuire temporar" între ea #i utilizator
care trebuie s" $e sub form" scris". Pentru executarea muncii
la utilizator agen!ia atribuie munca angajatului în baza instruc!iunii scrise care cuprinde: numele #i sediul utilizatorului, locul
de executare a muncii la utilizator, durata de timp de atribuire
temporat", desemnarea angajatului-#ef de c"tre utilizator care
va $ autorizat s"-i spun" ce are de lucru #i s"-l veri$ce, condic!iile privind declara!ia unilateral" în ceea ce prive#te terminarea
execut"rii de lucru înainte de termen de atribuire temporar", informa!ii privind condi!iile de lucru #i salariale fa!" de angajatul

nici un drept s! intervin! în via"a parcular! a vreunuia dintre angaja"i
în timpul serviciului f!r! a avea un motiv întemeiat. De asemenea,
angajatorul nu are nici un drept s!-#i urm!reasc! salaria"ii, s! le
intercepteze convorbirile telefonice sau înregistr!rile lor, s! le veri$ce
coresponden"a electronic!, precum %i plicurile sosite pe adresa lor. De
exemplu, angajatorul, în lipsa unui motiv întemeiat, nu poate monta
camere de luat vederi pentru urm!rirea angaja"ilor la locul de munc!.
Motivul serios care const! în caracterul special de acvitate de lucru de
regul! nu se recunoa#te în cazul fabric!rii produselor obi#nuite.
Angajatorul nu are nici un drept s! cear! de la salariat informa"ii
care nu privesc acvitatea de la locul de munc!.

INFORMA II!DE!LA!BIROUL!DE!STAT!PENTRU!
INSPEC IA!MUNCII!PRIVIND!CADRUL!LEGAL!
AL!ANGAJ"RII!
Munca ilegal! este de$nit! prin lege ca o acvitate realizat! de o
persoan! $zic! str!in! care nu are încheiat contractul individual de
munc! adic! str!inul nu are permis de #edere în Republica Ceh!
(precum #i în contradic"ie cu acest permis se #edere), pentru angajare
sau #edere precum nici acte care sa dovedeasc! autorit!"ilor c! este
angajat (#i care sunt cerute de legisla"ia în vigoare). Raportul de
munc! se de$ne#te în codul muncii drept o rela"ie ierarhic! între
angajator %i salariat. Salariatul realizeaz! o activitate în numele
angajatorului, respectând cerin"ele formulate de acesta. Pentru
munca depus! în timpul programului %i la locul de munc! indicat de
angajator, salariatul prime#te un salariu sau remunera"ie. Raportul
principal de munc! poate $ executat numai pe baza contractului
individual de munc! iar rela"iile legale de munc! pot $ reglementate
#i prin conven"ii de munc! realizate în afar! de contractul principal
de munc! prin conven"ii (astfel de conven"ii se refer! la acord de
realizarea unui lucru sau la acord de acvitate lucrav!).

COMPETEN ELE!INSTITU IILOR!PRIVIND!
INSPEC IA!MUNCII!
Legea nr. 251/2005 privind inspec"ia muncii, publicat! în M.O., în
virtutea prevederilor ulterioare reglementeaz! statutul %i atribu"iile
institu"iilor de inspec"ie a muncii în calitate de organisme de control
în domeniul angaj!rii, respect!rii #i protej!rii rela"iilor de munc!
legal! #i a condi"iilor de munc!. Totodat! precizeaz! normele de
aplicare #i competen"a institu"iilor de inspec"ie a muncii, drepturile
#i obliga"iile inspectorilor #i a persoanelor %i societ!"ilor controlate,
precum %i sanc"iunile aplicate pentru înc!lcarea legii.
Agen"ia na"ional! pentru inspec"ia muncii #i inspectoratele regionale
ale muncii sunt!abilitate!prin!lege:!
· s! controleze dac! angajatorii respect! toate prevederile legale în
domeniu,
· s! solicite intrarea în normalitate acolo unde au fost constatate
probleme,
· s! aplice amenzile cuvenite.

Agen"ia na"ional! pentru inspec"ia muncii #i inspectoratele regionale
ale muncii nu!sunt!îndrept#$ite:!
• s! solu"ioneze drepturile individuale fa"! de angajatori (de
exemplu ob"inerea salariului, ob"inerea c!r"ii de munc!, astfel de
ligiir privind nulitatea actelor legale, precum rezilierea contractului,
neacceptarea accidentului de munc! etc.),
• s! emit! puncte de vedere #i interpret!ri privind prevederile
dispozi"iilor legisla"iei muncii.
Ce poate s! fac! salariatul atunci când presupune c! angajatorul!
nu!respect#!legisla$ia!muncii?!
· poate s! apeleze la consilierea speciali#tilor de la cel mai apropiat
inspectorat al muncii,
· poate s! trimit! întreb!ri prin intermediul po#tei electronice,
· poate solicita efectuarea unui control.
Informa"iile pot $ g!site pe paginile web ale Agen"iei na"ionale
pentru inspec"iei muncii - www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/
kompetence-organuinspekce-prace/.
Agen"ia na"ional! pentru inspec"ia muncii a emis materialele
informa"ionale referitoare la anumite domenii din codul muncii.
Informa"iile pot $ g!site pe paginile web ale Agen"iei na"ionale
pentru inspec"ia muncii - www.suip.cz/informacni-materialy/
pracovnepravni-vztahy.
Alte informa"ii privind activitatea Agen"iei na"ionale pentru inspec"ia
muncii din domeniul protec"iei rela"iilor #i a condi"iilor de munc!,
controlului prev!zut de lege privind situa"ia pe pia"a muncii #i în
domeniul securit!"ii muncii #i al protec"iei s!n!t!"ii în munc! le pute"i
g!si pe paginile web www.suip.cz sau la inspectoratele regionale ale
muncii ale c!ror adrese sunt prezentate la aceste pagini.
Unde poate s! se adreseze un angajat str!in în Rep. Ceh! dac!
consider! c! angajatorul!îl!exploateaz#!în!munc#?!De pild!, nu
îi pl!te#te salariul ori îi ofer! o retribu"ie necorespunz!toare muncii
prestate, îl oblig! s! lucreze în condi"ii nedemne, nu îi respect!
drepturile stipulate în codul muncii, îl intimideaz!, îi con$sc!
documentele personale.)
• la serviciul de ajutor în caz de criz! – la o organiza"ie non-pro$t
specializat! -La Strada Rep. Ceh!, o. p. s., www.strada.cz,
• la asocia"ia civic! Centrul pentru integrare a str!inilor, www.
cicpraha.org,
• la asocia"ia non-pro$t Asocia"ia pentru emigrare %i integrare,
www.migrace.com.
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PLATA!CHELTUIELILOR!DE!C"L"TORIE!!
ÎN!INTERES!DE!SERVICIU!
Cheltuielile de c!l!torie în interes de serviciu sunt de$nite drept
acele costuri f!cute de salariat pe timpul deplas!rii într-o loca"ie
diferit! de cea în care munce#te în vederea rezolv!rii unor probleme
de servici. Angajatul se poate deplasa în timpul orelor de munc!,
dar %i în afara lor. De asemenea, angajatul are drept la achitarea
cheltuielilor de c!l!torie atunci când este deta#at temporar întrun alt
loc, dar %i atunci când este trimis cu treburi de servici în str!in!tate.
Condi"iile de acordare a diurnelor, precum %i valoarea lor (depind
de durata deplas!rii, distan"a parcurs!, modalit!"ile de transport %i
cazare) sunt stabilite de angajator în prealabil %i trebuie s! respecte
%i interesele %i drepturile salariatului. Pentru salaria"ii încadra"i doar
cu conven"ii privind executarea lucr!rilor, angajatorul este obligat
s! îi asigure toate cheltuielile prezentate mai sus doar dac! acestea
au fost spulate în contractul încheiat. Angajatorul este obligat s!
îi acorde un avans salariatului care pleac! în interes de servici.
Suma înaintat! în avans trebuie s! acopere teoretic întregul cost al
deplas!rii. Pot exista cazuri în care, de comun acord cu salariatul,
angajatorul s! dispun! realizarea pl!"ii la întoarcerea din deplasare.
Se deconteaz! biletele de transport în comun dovedite cu acte
justi$cave. În cazul deplas!rii cu autoturismul personal, calculul se
face pentru $ecare 1 km de mers cu vehiculul respectând normele în
vigoare inclusiv consumulul de combustibil.

În situa"ia în care în timpul deplas!rii în interes de serviciu salariatul
bene$ciaz! de un pachet de cazare în care are inclus micul dejun,
prânz sau cina, pl!t de instu"ia la care lucreaz!, diurnele vor $
reduse astfel:
· 70' din diurn! – dac! c!l!toria de serviciu dureaz! între 5 %i 12
ore,
· 35' din diurn! dac! c!l!toria de serviciu dureaz! între 12 ore #i
18 ore,
· 25' din diurn! dac! c!l!toria de serviciu dureaz! mai mult de 18
ore.
Plata! cheltuielilor! f#cute! în! interesul! institu$iei! la! care!
lucreaz#!în!timpul!deplas#rilor!
Pe timpul deplas!rilor în interes de serviciu, salariatul poate angaja
anumite cheltuieli precum: taxa de parcare, taxa transportului cu
feribotul, taxele pentru telefonie, trimiterea telegramei, faxului
etc.). La întoarcere va prezenta actele justi$cative în baza c!rora î#i
va putea recupera banii de la institu"ia, $rma unde lucreaz!.

REMUNERA IA!PENTRU!MUNC"!%I!
REMUNERA IA!CARE!DECURGE!DIN!
ÎN ELEGERI!

sau printr-o decizie. În situa"ia în care informa"iile privind termenul
%i modalitatea de plat! a salariului nu sunt prev!zute în contractul
individual de munc! sau într-un alt contract, angajatorul este obligat
ca în prima zi de munc! s!-i remit! salariatului decizia cu toate datele
men"ionate mai sus. În cazul în care apar modi$c!ri, angajatorul
este obligat s! le aduc! la cuno#tin"a salariatului cel târziu în ziua
în care intr! în vigoare. Salariul ob"inut #i îndemniza"iile #i nici zi
liber! compensatoare nu-i revine în cazul în care salariul convenit
prin contractul individual de munc! include deja eventualele ore
suplimentare totodat! condi"ia convenit! privind amploarea orelor
suplimentare.!Pentru!efectuarea!orelor!suplimentare, salariatul
trebuie s! primeasc! în plus la salar sporul de cel pu"in 25 ' din
câ#tigul mediu sau o zi liber! la una muncit!. Pentru!prezen$a!la!
servici!în!zi!de!s#rb#toare!salariatul are dreptul la o zi liber! sau
la un spor la salariu raportat la ziua muncit!. Pentru! efectuarea!
schimburilor!de!noapte!salariatul are dreptul s! primeasc! un spor
la salariu de cel pu"in 10' din baza de calcul. Angajatorul %i salariatul
pot conveni asupra altor modalit!"i de plat!. Pentru!condi$ii!di&cile
'i!periculoase!la!locul!de!munc#!salariatul are dreptul s! primeasc!
sporuri la salariu. Pentru $ecare condi"ie de periculozitate salariatul
trebuie s! primeasc! în plus la salariu 10' din baza de calcul. Pentru!
prezen$a!la!munc#!în!zilele!de!weekend!salariatul are dreptul s!
primeasc! un spor de 10' din baza de calcul. Angajatorul %i salariatul
pot conveni %i asupra altor modalit!"i de plat!.

Pentru $ecare zi calendarisc! petrecut! în alt! localitate în interes de
serviciu, angajatorul este obligat s! îi acorde salariatului urm!toarele
diurne:

Pentru munca realizat! salariatul prime#te un salariu sau
remunera"ie, prev!zut! în contractul individual de munc! semnat cu
angajatorul. Salariul se acord! în func"ie de urm!toarele criterii: de
complexitatea muncii prestate, de r!spunderile asumate în astfel ei,
de gradul de periculozitate al condi"iilor de munc!, de performan"ele
realizate. Pentru aceea#i munc! angajatorul le pl!te#te salaria"ilor
acela#i salariu. Plata salariului se face în luna imediat urm!toare
celei în care angajatul a muncit. Salariul! minim! reprezint! cea
mai mic! remunera"ie admis! prin lege pentru munca depus!. În
salariu, pentru acest scop, nu se includ urm!toarele sporuri: pentru
ore suplimentare, pentru prezen"a la munc! în timpul zilelor de
s!rb!toare, pentru schimbul de noapte, pentru lucru în condi"ii
di$cile %i periculoase la locul de munc!, pentru prezen"a la munc!
în weekend. Salariul minim reglementat prin lege este de 8 500
CZK în cazul programului de lucru s!pt!mânal de 40 ore, adic!
50,60 CZK/or!. În cazul în care salariul sau remunera"ia convenite
prin contract nu ajunge valoarea salariului minim, angajatorul
este obligat s!-i acorde salariatului diferen"a. Salariul! garantat!
reprezint! remunera"ia pe care salariatul este îndrept!"it s! o
primeasc! conform codului muncii, contractului individual de munc!,
regulamentului intern. Nivelul minim al salariului garantat nu poate
s! $e mai mic decât salariul minim pe economie. Dac! salariul primit
de angajat nu ange valoarea salariului minim garantat, angajatorul
este obligat s!-i compenseze salariatului diferen"a.

· 66 CZK, dac! c!l!toria de serviciu dureaz! între 5 %i 12 ore,

SALARIUL!

PROTEC IA!DREPTURILOR!PERSONALE!ALE!
ANGAJA ILOR!%I!PROTEC IA!INTERESELOR!
PATRIMONIALE!ALE!ANGAJATORULUI!

· 100 CZK, dac! c!l!toria de serviciu dureaz! între 12 ore #i 18
ore,

Salariul este stipulat în contractul colectiv de munc!, în contractul
individual de munc! sau întrun alt contract. Sunt cazuri în care
salariul este stabilit de c!tre angajator printr-un regulament intern

Salaria"ii nu au voie s! foloseasc! în scopuri personale, f!r! acordul
angajatorului, mijloacele de produc"ie #i aparatura de lucru, inclusiv
sistemele informatice %i cele de telecomunica"ie. Angajatorul nu are

Plata!cheltuielilor!pentru!vizitarea!familiei!sau!a!membrului!de!familie!
În cazul c!l!toriei pentru vizita familiei mai lungi de 7 zile
calendaristice îi revine salariatului compensarea cheltuielilor de
c!l!torie pentru a vizita membrul de familie la domiciliul lui sau întrun alt loc de #edere a membrului de familie convenit în prealabil
precum #i c!l!toria înapoi, cel mai mult în suma care corespunde
cheltuielilor de c!l!torie în locul de realizarea muncii sau în locul de
lucru normal sau la domiciliul lui pe teritoriul Rep. Cehe; ca suma
limit! se consider! suma care este cea mai convenabil! pentru
angajat. Angajatorul va acorda aceast! compensa"ie cel târziu în
cursul celei de a patra s!pt!mâni de la începutul c!l!toriei de lucru
sau de la vizita precedent! a membrului de familie dac! nu convin
un termen mai scurt.

Cheltuielile!de!cazare!
Salariatul va primi banii cheltui"i pentru cazare în baza actelor
justi$cave.
Diurna!

· 157 CZK, dac! c!l!toria de serviciu dureaz! mai mult de 18 ore.

PLATA!SALARIULUI!ÎN!CAZUL!ÎN!CARE!
ANGAJATUL!TREBUIE!S"!PRESTEZE!O!ALT"!
ACTIVITATE!
În cazul în care salariatului îi este atribuit! o alt! sarcin! de serviciu
decât cea convenit!, dar care este remunerat! mai pu"in decât
salariul stipulat în contractul individual de munc!, angajatorul
trebuie s! îi pl!teasc! diferen"a pentru întreg intervalul. Baza de
calcul este valoarea salariului mediu ob"inut înainte de a $ transferat
la noul post.

REMUNERA IA!PENTRU!SERVICIU!DE!GARD"!
Pentru efectuarea serviciul de gard! (de urgen"!) salariatul va primi
un spor de cel pu"in 10' din baza de calcul.
REMUNERA IA!PROVENIT"!DIN!ACORDURI!
Cuantumul salariului dar %i condi"iile de plat! trebuie stipulate în
contractul individual de munc! sau în cel colectiv, "inându-se seama
de speci$cul muncii prestate. Salariul primit de angajat nu trebuie s!
$e mai mic decât salariul minim pe economie.

