
PRACOVNÍ SMLOUVA

Pracovní doba
Pracovní doba je čas, kdy jste v práci a pracujete.
V pracovní smlouvě je napsáno,
kolik hodin za týden budete pracovat.
Jestli budete pracovat každý den od pondělí do pátku 
nebo jenom některé dny, záleží na tom,
jak se domluvíte s Vaším zaměstnavatelem.
Když odpracujete více hodin,
než kolik je napsáno ve smlouvě, je to přesčas.

Pracovní úvazek
Pracovní úvazek je počet hodin v týdnu,
kdy jste v práci a pracujete.
Pracovní úvazek se počítá za jeden týden.

•     Plný pracovní úvazek 
Plný pracovní úvazek znamená, 
že pracujete 40 hodin za týden.

•     Zkrácený pracovní úvazek 
Zkrácený pracovní znamená, 
že pracujete méně než 40 hodin za týden. 
Například někdo pracuje jenom 20 hodin za týden.

Tady můžete najít důležité informace,
které se týkají pracovní smlouvy.
Pokud některým slovům nerozumíte,
požádejte někoho, komu věříte,
aby Vám při čtení pomohl.



Práce přesčas
Zaměstnavatel Vám může přesčas zaplatit jako hodiny navíc
nebo Vám dát náhradní volno.
Na tom, jakým způsobem Vám zaměstnavatel
vynahradí práci přesčas, se s ním vždy musíte domluvit.
To, že Vám zaměstnavatel musí vynahradit práci přesčas,
je napsané v zákoníku práce.

Náhradní volno
Náhradní volno znamená, 
že pracujete o tolik hodin méně, 
kolik hodin jste předtím odpracovali navíc.

Přestávka
V průběhu pracovní doby máte právo na přestávku.
Záleží na tom, jak dlouho budete pracovat.
Pokud budete v práci 6 hodin a více,
máte právo mít jednu 30 minutovou přestávku.
Přestávka se nezapočítává do pracovní doby. 

Je důležité vědět, jaký je Váš pracovní úvazek.
Každý potřebuje vědět, kolik hodin má být v práci.

Místo výkonu práce
Místo výkonu práce je místo,
kde budete pracovat.
Je to Vaše pracovní místo.
Místo výkonu práce je napsané
v pracovní smlouvě nebo dohodě.
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Kdo vám může pomoci?

Fokus ČR, z.s.
Dolákova 536/24 
181 00 Praha 8  
tel.: +420 233 553 303 
e-mail: info@fokus-cr.cz 

Národní rada osob se zdravotním postižením – poradna
Partyzánská 7  
170 00 Praha 7 
tel.: +420 266 753 427
e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz

Quip, z. ú.
Karlínské náměst   í 12
186 00 Praha 8
tel: + 420 221 890 434
e-mail: info@kvalitavpraxi.cz

Rytmus, o.p.s.
Londýnská 81
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 251 610
e-mail: rytmus@rytmus.org

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.
Karlínské náměst   í 59/12
186 03 Praha 8
tel.: +420 221 890 436; +420 776 237 799
e-mail: spmp@seznam.cz


