
9. Pracovní smlouva 

Zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena 

v zákoníku práce. 

Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve třech stejnopisech  

pro: zaměstnavatele 

        zaměstnance 

        OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) 

Musí obsahovat: druh práce 

                               místo výkonu práce 

                               den nástupu do práce 

Může obsahovat: výši mzdy 

                                trvání pracovního poměru 

                                zkušební dobu 

                                rozsah pracovní doby 

                                délku dovolené 

                                souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty 

 

 

 

10. Povinnosti zaměstnance 

- Konat práci podle pracovní smlouvy a pokynů zaměstnavatele. 

- Konat práci osobně, ve stanovené pracovní době. 

- Dodržovat pracovní kázeň 

- Pracovat svědomitě a řádně dle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízeného 

a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci. 

- Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit 

kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 

- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 

majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. 

- Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 



o rizicích jejich práce. 

Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život a 

zdraví jiných osob. 

Nemožnost nebo obtížnost plnění pracovněprávního závazku zaměstnavatele či zaměstnance 

je překážka v práci a může vyvstat jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele, 

kdy je zaměstnavateli uložena povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy po dobu, kdy 

zaměstnanec nekoná práci. Jedná se o tyto situace: 

- Vyšetření nebo ošetření 

- Znemožnění cesty do zaměstnání 

- Svatba, narození dítěte, úmrtí, pohřeb 

- Přestěhování, dočasná pracovní neschopnost 

Požádat zaměstnavatele o placené volno, pokud je to na nezbytně nutnou dobu. Jednak,  že 

byste se vždy měli snažit plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala 

vůbec nebo jen minimálně. A zdravotnické zařízení, které navštívíte, by mělo být co nejblíže 

vašemu bydlišti nebo zaměstnání, abyste strávili co nejméně času na cestě. 

 

 

 

11. Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jimi vykonávané práce a 

vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je 

práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

- Přidělovat zaměstnanci práci (a to ne práci jakoukoliv, ale sjednanou v pracovní 

smlouvě). 

- Platit za vykonanou práci mzdu a plat. 

- Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů = vytvářet takové podmínky, aby 

zaměstnanec mohl úspěšně své pracovní úkoly plnit. 

- Dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo 

stanovené vnitřním předpisem (rovné zacházení v pracovních podmínkách, 

odměňování a funkčního postupu, povinnosti v souvislosti s pracovní dobou – 

rozvržení, evidence, povinnosti v souvislosti s dovolenou – plán, nejméně 4 týdny, 



možnost hromadné 2 týdenní dovolené, apod.) 

Fyzická osoba je způsobilá mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti dnem, kdy 

dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel s ní však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, 

který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. 

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní 

docházky je zakázána.  

Zaměstnanec může uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti nejdříve v den, kdy dosáhne 18 

let věku. 

 

 

 

12. Ukončení pracovního poměru 

• Jakým způsobem může zaměstnanec ukončit pracovní poměr? 

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby, smrtí. 

• Jakým způsobem může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr? 

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby, smrtí. 

 

Pracovní smlouva na dobu určitou – je sjednána doba trvání pracovního poměru.  

Pracovní smlouva na dobu neurčitou- není sjednána doba trvání pracovního poměru. 

Výpověď z pracovního poměru, kterou dává zaměstnanec, musí být zaměstnavateli doručena 

písemnou formou. Výpovědní doba trvá podle zákona dva měsíce. Začíná běžet prvním dnem 

nového kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Končí uplynutím 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpověď můžete dát bez uvedení důvodu.   

Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Ta musí být 

písemná a musí být doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná. Důvody k výpovědi, 

kterou dává zaměstnavatel, jsou přesně vymezeny zákoníkem práce. Jiný důvod není 

uznatelný. 

Zaměstnavatel smí dát výpověď: 

- organizační změny,  

- zdravotní důvody,  

- nesplňování předpokladů a požadavků,  



- porušování povinností zaměstnance 

 

 

 

13. Mzda 

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla 

měsíčně) zpětně. 

Časová mzda - mzdová forma, při níž je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaného 

času. 

Úkolová mzda - mzdová forma, kdy je výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce 

Výši mzdy může ovlivnit pohyblivá složka mzdy- jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a 

odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli 

a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce 

určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie 

jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově. 

 

 

 

14. Srážky ze mzdy 

Srážky ze mzdy jsou dobrovolným či nedobrovolným odvodem části mzdy, platu nebo jiného 

příjmu. Mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody o srážkách ze mzdy nebo k 

uspokojení závazků zaměstnance. 

Dohodu o srážkách ze mzdy uzavírají zaměstnanec–dlužník a věřitel, kterým může být buď 

zaměstnavatel, nebo třetí osoba. Srážky ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele mohou být 

například srážky za stravné, za užívání služebního bytu nebo srážky sloužící k náhradě škody 

způsobené zaměstnancem. Srážky ve prospěch třetí osoby se nejčastěji týkají placení 

výživného. 

Hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada 

mzdy 

Čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální 

pojištění) 

Částka k výplatě = čistá mzda - ostatní srážky (např. výživné, spoření) + náhrada mzdy za 

nemoc. 



15. Sociální a zdravotní pojištění 

Sociální pojištění má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti.  

Platí ho zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Za zaměstnance odvádí 

sociální pojištění zaměstnavatel, podnikatelé a živnostníci se starají sami.   

Pro zaměstnance je účast na všech třech složkách sociálního pojištění povinná, pro osoby 

samostatně výdělečně činné je nemocenské pojištění dobrovolné, důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platí povinně. Sociální pojištění nemusí platit osoby 

bez zdanitelných příjmů. 

Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni 

zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů 

(OBZP), které trvale žijí v Česku. Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění 

zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec ze své mzdy. Platby na zdravotní pojištění odcházejí 

do zdravotních pojišťoven, nikoliv státu 

 

 

 

16. Dovolená 

Dovolená je pracovní volno v zaměstnání, dlouhodobá doba odpočinku, kterou na základě 

zákona poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, aby si odpočali a zregenerovali své síly 

pro další výkon práce. 

Zaměstnanec, který odpracuje u svého zaměstnavatele celý kalendářní rok, má nárok na 

vyčerpání celé stanovené dovolené. Ale zaměstnanec, který odpracoval u svého 

zaměstnavatele pouze určitou dobu kalendářního roku, nemá nárok na celou dovolenou, ale 

jen na její poměrnou část. Rozhodující dobou pro uznání dovolené je minimálně 60 dní trvání 

nepřetržitého právního poměru. 

Délka dovolené za kalendářní rok činí nejméně 4 týdny. 

Pokud čerpáte svou dovolenou, máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku. Pokud skončíte pracovní poměr a nemáte vyčerpanou dovolenou, na kterou máte 

nárok, náleží Vám náhrada mzdy nebo platu za tuto nevyčerpanou dovolenou ve výši 

průměrného výdělku. 

Při čerpání dovolené je důležité přihlížet k provozním potřebám zaměstnavatele, ale také k 

oprávněným zájmům zaměstnance. Pokud je dovolené čerpána ve více částech, zaměstnavatel 

musí poskytnout zaměstnanci nejméně dva týdny dovolené v celku. Zaměstnavatel musí 

určenou dovolenou oznámit zaměstnanci minimálně 14 dní předem. 



 

Neplacená dovolená je, když není poskytována náhrada mzdy a jedná se tedy o neplacené 

volno, které je však zaměstnavatel povinen poskytnout. Jde o následující případy: 

- Vyšetření nebo ošetření provedené v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení (k 

bydlišti nebo pracovišti zaměstnance) – pracovní volno se poskytne na nezbytně 

nutnou dobu, náhrady mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za nezbytně nutnou dobu, 

jako kdyby byl zaměstnanec vyšetřen či ošetřen v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Delší doba je pak neplaceným volnem. 

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu 

pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných 

dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným 

přiměřeným způsobem. 

- Pracovní volno se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na 

svatebním obřadu – náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den, druhý 

den je tedy neplaceným volnem. Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se 

poskytne dítěti při svatbě rodiče. 

- Při narození dítěte se neplacené volno poskytuje k účasti při porodu manželky (družky). 

- Pracovní volno přísluší k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení 

k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem 

stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení jen jednomu z rodinných příslušníků na 

nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené 

úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu, a to jako neplacené volno, jde-li o 

ostatní rodinné příslušníky kromě manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a 

prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. 

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, 

nejvýše na dva dny, při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; 

nejde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele. 

- Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se 

poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu 

odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne 

pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v zákoníku práce, nebo 

dohodou z týchž důvodů.  

 

 

 



17. Pracovní doba 

Pracovní dobu určuje a rozvrhuje do jednotlivých pracovních směn zaměstnavatel, její týdenní 

délka ale nesmí obecně přesáhnout 40 hodin týdně a při rovnoměrném rozvržení pracovních 

směn jedna směna 9 hodin, při nerovnoměrném 12 hodin. V pracovní době je zaměstnanec 

povinen být na svém pracovišti. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité 

práce pracovní přestávku na jídlo a oddech nejméně v délce 30 minut, mladistvým po čtyřech 

a půl hodinách. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a 

neposkytují se na začátku a na konci pracovní doby. 

Zkrácený pracovní úvazek- lze sjednat pouze v individuální smlouvě, v naprosté většině 

případů se bude jednat o pracovní smlouvu, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Zaměstnavatel její žádosti vyhoví a v pracovní smlouvě je sjednána kratší pracovní doba v 

trvání 30 hodin týdně (6 hodin denně). 

 

 

 

 

18. Zkušební doba 

Zkušební doba ujednává a domlouvá nejpozději v den, který byl domluven jako den nástupu 

do práce nebo také v jiných případech den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní 

místo vedoucího zaměstnance. Není tudíž možné, aby Vám zkušební doba byla zapracována 

do pracovní smlouvy dodatečně, poté co jste nastoupili do nového zaměstnání. Zkušební doba 

musí být sjednána písemně. 

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. 

 

 

 

ZDE MÁTE 10 VYPRACOVANÝCH OTÁZEK – už jsme je všechny prošli, ale nemáte zápis. 

Do otázky č.8 byste je měli mít už hotové. Zbytek vám dodám ještě později. Toto si prostudujte 

k závěrečkám. 

 


