
                                                                                               

PRACOVNÍ DOBA – základní pojmy 

 

Pracovní doba 

Pracovní doba je doba (čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat 

práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec připraven k výkonu práce dle instrukcí svého 

zaměstnavatele (popřípadě dle interních předpisů). 

Doba odpočinku 

Doba odpočinku je doba (čas), která není pracovní dobou. 

Práce přesčas 

Práce, která je vykonávaná na příkaz nebo po dohodě se zaměstnavatelem. Je to práce  

nad stanovenou týdenní pracovní dobou. Zaměstnancům, kteří mají stanovenou kratší pracovní dobu 

nelze nařídit práci přesčas, je ale samozřejmě možné se na ní se zaměstnavatelem dohodnout. Práce 

přesčas u zaměstnanců s kratší pracovní dobou je práce, která je prováděna nad stanovou týdenní 

pracovní dobu, tj. obecně stanovenou pro ostatní zaměstnance. Práci přesčas však není práce, kterou 

vykonáváme navíc z důvodu pracovního volna, o které jsme si požádali. 

Noční práce 

Práce, která je vykonávaná v době mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní (22:00 až 06:00). 

Stanovená týdenní pracovní doba 

Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců podle zákoníku práce činí 40 hodin týdně, přičemž 

existují i výjimky, kdy nemusí být tato doba dodržena. Dle §79 odstavec 2 a 3 ZP, u zaměstnanců: 

"a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských 

pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, 

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, 

c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně. 

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 

může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 

podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.“ 

Kratší pracovní doba 

Pracovní doba, která bude kratší než pracovní doba stanovena v § 79 ZP, se sjednává pouze mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto případě se také musí počítat i s nižší mzdou za vykonanou 

práci. 

Provozní doba 

Uzavřený areál univerzity, s výjimkou botanické zahrady a arboreta, je pro zaměstnance a veřejnost 

přístupný v době od 6:00 do 22:00 hodin, není-li pro některá pracoviště, s ohledem na charakter 

vykonávané činnosti, upraveno jinak. (Kolektivní smlouva – článek VI. 2) 

 

http://ipm.mendelu.cz/uredni-deska/26550-kolektivni-smlouva

