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Anotace 
  

Prezentace seznamující studenty se základními 
informacemi z pracovního práva, doplněná otázkami z 
praxe. 



Pracovní právo 

 Upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 
podmínky vzniku, trvání a zániku pracovního 
poměru 

- hl. prameny: Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 

- Pracovní poměr= právní vztah mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem 

 Zaměstnavatelem může být kdokoliv, kdo má právní 
subjektivitu – FO i PO (podnikatel, organizace) 

? Přemýšlej, může být zaměstnavatelem i FO bez 
živnosti, uveď příklad? 



Zaměstnanec 

 Zaměstnanec- fyzická osoba způsobilá k práci, musí mít 
min 15 let a ukončenou ZŠ 

?Zjisti, kdo je tzv. mladistvý zaměstnanec? 

 Mladiství – k uzavření prac. smlouvy nutný souhlas jeho 
zákonného zástupce, nebo dle nového OZ je možná 
mladistvému od 16 let soudem přiznat svéprávnost 
(tzv.emancipace nezletilého), pak podpis ZZ nepotřebuje 
 vždy na dobu neurčitou 

 max. 40 h / týden a 8 h / den   

 ( ne přesčasy + noční práce) 

 nezodpovídají za škody, které v práci způsobili  

 



Druhy PP 

 dle délky a způsobu rozvržení prac. doby:  
 plná PD (celý úvazek)x zkrácená PD (částečný úvazek př.50%, 75%),u 2/3-

směnný provoz, nonstop provoz, fyz.nár. 
 PP s rovnoměrnou PD či nerovnoměrnou PD 
 PP s pružnou PD  či pevnou PD 

 

 dle doby ukončení: 
 na dobu určitou 

 max. na 3 roky (=smlouva na 3 roky), toto lze poté ještě 2x zopakovat  

? Maximálně kolik let po sobě můžete pracovat na dobu určitou? 
 Nelze s mladistvým či absolventem= ukončené SOU,SŠ, VŠ a nemá ještě odpracováno 

min 2 roky 

 na dobu neurčitou 
       

 *   dle vzájemných vztahů: 
 Hlavní pracovní poměr 
 Vedlejší pracovní poměr (u jiného zaměstnavatele, př.uklízečka u 10 firem- 

10 vedlejších prac.poměrů) 
 Vedlejší činnost pro stejného zaměstnavatele (př. správce sítě a noční 

hlídač) 



Pracovní doba 

 PD rovnoměrně rovržená -  obecně 8h denně, 40h týdně (max. 9 
hodin denně) 

 PD nerovnoměrně rovržená -max. 12 hodin u směnného provozu 
(max.výše odpracovaných hodin u nerovnoměr.  doby musí být za rok 
stejná jako u rovnoměrné  př. 3 m. dělám 12-ky, pak jen 6-ky 
 

 Přestávky v práci:-po 4,5h právo na 30min přestávku 
  12h odpočinku  mezi odchodem a příchodem 
 8h u 3-směnného provozu 
 
? Započítává se přestávka na oběd do pracovní doby?                  
 

 Noční práce:  mezi 22h a 6h 
 u stát. zam. – příplatek min.20% / hod. 
 soukr. sektor – zaměstnavatel má možnost  zahrnout do běžné měsíční  
                                   mzdy paušální částku 
 



 
Pracovní neschopnost 

 
                  
První 3 dny: nic 
4.-14. den: 60% z průměrné mzdy (platí zaměstnavatel) 
Od 15. dne: dávky nemocenského pojištění (platí stát, odvíjí 

se od mzdy) 
 
Kontrola: 1.-14. den - zaměstnavatel (může pověřit OSSZ) 
         : od 15. dne – OSSZ 
 
?Má nárok na dávku nemocenského pojištění rodič malého 

nemocného dítěte? 
?Má nárok na dávku nemocenského pojištění 

(„nemocenskou“) podnikatel? 
 



Vznik PP 

 1. prac.smlouvou(v den, který je v ní ujednán jako den nástupu do práce) 

 2.jmenováním (př. vedoucího zaměstnance, soudce) 

 3. volbou( dnem počátku vol.období, př. poslanci) 

 

 Změna PP (opět písemná!) 

 Situace, kdy je zaměstnavatel povinen převést na jinou práci (př. těhotenství, 
zdravotní nezpůsobilost, ochrana před přenosnými chorobami) 

 Ve výjimečných případech i bez souhlasu zaměstnance, př.živelná pohroma 



Zánik PP 

 

 
Vždy až dnem doručení listiny!!! 
 
1) Událostí – př. uplynutím sjednané doby, úmrtím zaměstnance 
 
2) Rozvázáním 
   a) Dohodou – oba účastníci souhlasí,  
                          - udání důvodů, pouze pokud to vyžaduje zaměstnanec (př. 

skončením určitých prací, skončením prac.neschopnosti zaměstnance),   
                         - nejčastější způsob 
!opět písemná 
 
   b) Výpovědí – jednostranné ukončení PP, ze strany zaměstnance 

zaměstnavatele 
                         - důvody: zaměstnavatel musí udat, zaměstnanec ne 
                 - doba – běží od 1. dne následujícího kalendářního měsíce a činí 2 

měsíce, pokud se firma ruší 3 m.(lze se dohodnout na delší,  
                            nikoliv však kratší době) 
!opět písemná 
 
                         - 
 
 



c) Okamžitým zrušením  
Zaměstnavatel-  pouze ve výjimečných případech dle zákoníku práce 
       – hrubé poruš. kázně 
       - opak.drobné poruš.kázně + varování 
       - úmyslný tr. čin – 1 rok nepodmíněně   
Zaměstnanec- pokud ho zaměstnavatel nepřevedl do 15 dnů dle lékařského posudku 

na jinou práci 
                       -zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti 
    d) Výpovědí ve zkušeb. době 
        – doporučuje se: 3 dny předem 
         - bez udání důvodů nebo z jakéhokoliv důvodu 
 
 
Odstupné – jen u nezaviněné výpovědi a dohody  
– dle počtu odprac. let u firmy - v rozmezí jednoho  
              měsíčního platu až trojnásobku průměrné hrubé  
              mzdy za poslední 3 měsíce 
?Může zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci př. 5-ti měsíční odstupné? 
 
 



Pracovní smlouva 

 Dvoustranný právní úkon 

 Musí obsahovat- druh práce, místo výkonu práce, den nástupu 
do práce 

    !Jinak je neplatná! 

 Lze dále sjednat př.dobu určitou, zkušební dobu, pracovní 
cesty, kratší PD, výkon na směny 

 Zkušební doba- max 3 měsíce, u vedoucích pracovníků max 6 
měsíců 

 Pokud není v prac.smlouvě uvedena-››bez zkušební doby 

 Pokud není uvedeno nic o době určité-›› na dobu neurčitou 

 Pokud není uvedeno nic o prac.době-›› na plnou prac. dobu 

 



Dohoda o pracovní činnosti 

 Může existovat souběžně s prac.poměrem, ať již pro 
stejného zaměstnavatele nebo pro jiného 

 Př. zaměstnance bude vykonávat pro 
zaměstnavatele(majitele hotelu)zahradnické služby 
v rozsahu 10h týdně 

 Práce vykonávaná v průměru do poloviny stanovené 
týdenní PD, max 20 h týdně 

 !ale jde i na 40h týdně, pokud to nepřesáhne 3 
měsíce, v naléhavých případech  

   !písemná podoba 

 



Dohoda o provedení práce 

 př. sbírání borůvek po stanovenou dobu, 
např.letních prázdnin 

 Pokud předpokládaný rozsah práce není vyšší než 
150h v kalendářním roce (pokud je těchto dohod 
více, sčítá se to a ani tak nesmí překročit 150 h) 

   ?Může mít dohoda a prov.práce i ústní podobu? 



Kontrolní otázky 

 Rozhodněte ANO/NE 
 1. Pracovní právo je odvětví soukromého práva 
 2. Hlavním pramenem je pracovní smlouva 
 3. Zaměstnavatelem může být fyzická osoba 
 4. Mladistvý do pracovního poměru vstoupit nemůže 
 5. Absolvent VŠ může být zaměstnán na dobu určitou 
 6. Noční práce se pohybují mezi 22h a 6h 
 7. Přesčasy lze ze zákona nařídit bez souhlasu zaměstnance 
 8. Nárok na dovolenou na zotavenou má zaměstnanec po 1 

odpracovaném týdnu 
 9. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí zaměstnavatel 
 10. Pracovní smlouva může mít ústní podobu 
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