
- nejběžněji pro "poloviční úvazky" 
- hodinové rozpětí je polovoční než u pracovního poměru,
cca 20 hodin týdně 

DOHODA O PROVEDENÍ ČINNOSTI

PRÁVA 
A POVINNOSTI
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PRACOVNÍ POMĚR

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

- nejběžnější typ poměru
- většinou 40 hodin týdně 
- obvykle 4-5 týdnů placené dovolené 

- nejběžněji pro brigádníky 
- maximálně 300 hodin ROČNĚ
- u příjmu do 10.000 Kč měsíčně NEMUSÍTE odvádět zdravotní     
a sociální pojištění  
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Pracovní poměr, neboli hlavní pracovní poměr (HPP)
nebo také práce na plný úvazek je nejběžnější
pracovní poměr. 

Pracovní náplň je většinou stanovena na 40 hodin
týdně. Po 6 hodinách máte nárok na přestávku na jídlo
a oddech ve výši 30 minut. Taktéž máte ze zákona
nárok na 4-5 týdnů placené dovolené.  

Pracovní poměr obvykle začíná zkušební dobou, která
trvá obvykle 3 měsíce. Během zkušební doby můžete
kdykoli podat, ale i obdržet výpověď bez udání
důvodu. Běžně je pracovní poměr uzavírán nejdříve na
rok a poté na dobu neurčitou, není to ale pravidlem 
a zaměstnavatelé již běžně lákají na smlouvu na
neurčito již od začátku pracovního poměru.  

Povinnost platit zdravotní a sociální pojištění a daně
za vás řeší zaměstnavatel srážkami z hrubé mzdy. Vy
se o nic nestaráte a na účet vám každý měsíc přichází
čistá mzda, která je ponížená právě o veškeré srážky.  
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Dohoda o provedení práce je vhodný typ pracovní
smlouvy pro brigády. 

Její rozsah nesmí překročit více než 300 hodin ročně,
avšak zda si odpracujete 300 hodin za měsíc nebo za
rok je jen na vás. Výhodou je, že DPP můžete mít
několik, u stejného nebo i jiného zaměstnavatele. 

Pokud vyděláte na DPP do 10.000 Kč, pak nemusíte
odvádět ani zdravotní ani sociální pojištění ale pozor,
pokud za vás neplatí toto pojištění stát (student) nebo
jiný zaměstnavatel, musíte si zálohy platit sami. 
Pokud přesáhnete 10.000 Kč, pak za vás zaměstnavatel
platí obojí pojištění.  
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Dohoda o pracovní činnosti může být vhodná taktéž
pro brigády nebo pro takzvané poloviční úvazky. 

Objem práce je stanoven vždy na polovinu hlavního
pracovního poměru, tedy většinou na 20 hodin týdně. 

U DPČ není nárok na dovolenou ani další benefity,
které zaměstnavatel poskytuje na HPP. Zároveň
nemáte ani nárok na vyplacení mzdy pokud pro vás
zaměstnavatel nemá zrovna práci. Jinými slovy
pracujete od hodiny, kolik jich uděláte závisí na vás 
a zaměstnavateli, ale maximálně můžete odpracovat
cca 80 hodin měsíčně. 

Z DPČ za vás zaměstnavatel odvádí jak zdravotní, tak
sociální pojištění.
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OBECNÉ INFORMACE
Pracovní smlouva je uzavíraná vždy písemně; 
Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo
výkonu práce, den nástupu do práce;
Dále by měla smlouva obsahovat mzdu, trvání smlouvy,
práva a povinnosti obou stran;

Práva a povinnosti upravuje zákoník práce;
Povinnost pracovat řádně podle svých sil, 

Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky 

Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi
vykonávané; 
Dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi
vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni;
Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim
zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením       
 a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnavatele;

Základní povinnosti zaměstnance:

     znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané
     v souladu s právními předpisy a spolupracovat 
     s ostatními zaměstnanci;

     k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně 
     a včas pracovní úkoly;
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Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu
závislé práce na zaměstnance;
Musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci        
a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace
zaměstnanců, jakož i fyzických osob
ucházejících se o zaměstnání;
Musí poskytovat zaměstnanci informace              
v pracovněprávních vztazích a zajišťovat
projednání s ním;
Musí seznamovat zaměstnance s kolektivní
smlouvou a vnitřními předpisy;
Nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti
vyplývající mu z pracovněprávního vztahu
ukládat peněžní postihy ani je od něho
požadovat (to se nevztahuje na škodu, za kterou
zaměstnanec odpovídá);

Základní povinnosti zaměstnavatele:
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