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došlo dne:
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NEPLACENÉHO VOLNA
............................................................................................... Podpis žadatele
S poskytnutím neplaceného volna souhlasím.
.............................................................................................. Jméno a podpis vedoucího pracoviště
............................................................................................... Jméno a podpis proděkana/tajemníka
............................................................................................... Jméno a podpis děkana
Upozornění pro žadatele o neplacené volno
Podle ustanovení §3 odst. 5 zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je v zaměstnání, ve kterém bylo poskytnuto neplacené volno po celý měsíc, vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění minimální mzda. V případě poskytnutí neplaceného volna po část měsíce je vyměřovacím základem dosažená mzda a poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci, a to za dny poskytnutého neplaceného volna.
V případě poskytnutí neplaceného volna kratšího než jeden měsíc zaměstnanec souhlasí s úhradou pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši 13,5% z platného minimálního vyměřovacího základu – minimální mzdy za výše uvedené dny neplaceného volna, které bude strženo ze mzdy v měsíci, ve kterém bylo neplacené volno poskytnuto, případně v prvním měsíci po ukončení neplaceného volna.
Zaměstnanec, kterému bylo poskytnuto dlouhodobé neplacené volno (delší než jeden měsíc), je povinen uzavřít se zaměstnavatelem smlouvu o úhradě pojistného na zdravotní pojištění a stanovenou částku uhradit na účet zaměstnavatele (případně v hotovosti do pokladny) v termínu stanoveném smlouvou.
verze c.3
+420221951022
21.9.2012
CIT PrF UK
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NEPLACENÉHO VOLNA PřF UK v Praze
Tomas Petrus
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NEPLACENÉHO VOLNA
5.9.2016
	TextField1: 
	DateTimeField1: 
	TextField2: 
	DateTimeField2: 



