Okamžité zrušené pracovního poměru zaměstnancem
(Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu, plat nebo jejich část po dobu delší než 15 dnů
od jejich splatnosti, má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr a navíc má nárok na
odstupné stejné jako u výpovědi)
Zaměstnavatel
………………………………….
……………………………………..
……………………………………..

V …………… dne ………….

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy

Vážení,
dne …………………… jsem uzavřel/a s Vaší společností pracovní smlouvu, na základě které jsem u
Vás zaměstnán/a na pozici …………………………………. .
Do dnešního dne mi byla vyplacena pouze část mzdy za měsíc ………………….. ve
výši………………….
Vzhledem k tomu, že mzda za měsíc …………………byla splatná ke dni …………………, a tedy
Vaše společnost jako zaměstnavatel mi nevyplatila mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu její
splatnosti,
zrušuji tímto okamžitě výše uvedený pracovní poměr na základě ustanovení § 56 odst. 1 písm.
b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto
okamžitého zrušení.
Současně Vás žádám o vyplacení náhrady mzdy ve výši ………………..průměrného výdělku s
odkazem na ust. § 56 odst. 2 zákoníku práce.
S pozdravem

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

…………………………….
Zaměstnanec
Převzal dne ……..
…………………………
Zaměstnavatel

Zaměstnavatel odmítl převzít dne..............…………….
+ podpis přítomného svědka odmítnutí ………………..

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

