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PRACOVNÍ PRÁVO 

PRÁCE KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR 

 

Práce menšího rozsahu, jejich potřeba se 

vyskytuje příležitostně a nepravidelně 

Výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele za odměnu mimo rámec 

pracovního poměru 

Upraveno dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr – Dohoda o 

provedení práce a Dohoda o pracovní 

činnosti 

 



DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Předpokládaný rozsah práce není vyšší 
jak 300 h za rok 

Písemná forma 

Musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná 
odměna, doba, ve které má být pracovní 
úkol proveden, předpokládaný rozsah 
práce 

Pracovní úkol musí být proveden ve 
sjednané době, jinak může zaměstnavatel 
od dohody odstoupit 



DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Zaměstnanec může odstoupit pokud mu 

zaměstnavatel nevytvoří sjednané 

pracovní podmínky 

Odměna je splatná po dokončení a 

odevzdání práce nebo po provedení určité 

části pracovního úkolu (na základě 

dohody) 

Zaměstnavatel může odměnu po 

projednání se zaměstnancem přiměřeně 

snížit 



DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Může být uzavřena i když předpokládaný 
rozsah práce nepřesahuje 300 h 

Nelze vykonávat práce v rozsahu 
překračujícím v průměru polovinu 
stanovené týdenní pracovní doby 

Písemná forma  

Uvést sjednanou práci a odměnu za 
vykonanou práci, rozsah pracovní doby a 
dobu, na kterou se dohoda uzavírá 

Na dobu určitou i neurčitou 



DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Lze sjednat právo na dovolenou a na 

náhrady při důležitých osobních 

překážkách v práci 

 způsoby zrušení –dohodou nebo výpovědí s 

uvedením jakéhokoliv důvodu nebo bez 

uvedení důvodu, 15 denní výpovědní doba 

– začíná běžet dnem, kdy byla doručena 

druhému účastníkovi 
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