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status studenta

zdravotní 
a sociální 
pojištění

brigády
pracovní 
smlouva

práce na černo



Status studenta

A) řádné ukončení ZZ
= do 31.8.

B) neúspěšní u ZZ, 
nepřipuštění k ZZ = 
do 31.8. (od září si 
řešíte zdravotní 
pojištění sami)

C) Přerušení studia 
nebo předčasné 
ukončení studia před 
30.6. (po tomto datu už 
zdravotní pojištění 
hradí sám!)



ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Při každé změně si raději na pojišťovně ověřte, 
zda máte vše v pořádku.

Povinné ze zákona

Samoplátce 2 336,- Kč 



Zdravotní a sociální pojištění
Sociální pojištění je nepovinné – ale důležité

například pro důchod (starobní, invalidní aj.).

Pojištění Samoplátce OSVČ-Hlavní čin.
Zaměstnanec 

ze své výplaty

Zaměstnavatel za 

zaměstnance

Sociální

2023
1900,- Kč 28% z ¼ 

průměrné mzdy v ČR

2.944,-Kč + 

dobrovolné

6,5 % z 

hrubého 

příjmu

24,8 % z hrubého 

příjmu

Podmínky starobního důchodu:
dosažení důchodového věku

(činní zpravidla 65 let) a odvodu
soc. pojištění v délce 35 let.

Zdravotní

2023

2.336,-Kč = 13,5 % 

minimální mzdy
2.722,-Kč

13,5 % z vyměřovacího základu 

za rozhodné období

https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne


www.menti.com
kód:

Jakou už máte pracovní 
zkušenost?

Vyberte jednu a více možností

http://www.menti.com/


Brigády aneb dohoda o:

provedení práce (DPP) pracovní činnosti (DPČ)

max. na 300 hodin ročně max. na 20 hodin týdně

vs.

Pojištění za 
pracovníka 

zaměstnavatel hradí 
od výdělku nad 4.000,-

Kč/měsíčně.

Pojištění za 
pracovníka 

zaměstnavatel hradí 
od výdělku nad 

10.000,-Kč/měsíčně.



https://www.uradprace.cz/zvazujete-podnikani-

https://www.uradprace.cz/zvazujete-podnikani-


EURES

Bc. Kamila Zahradníčková
950 130 318
kamila.zahradnickova@uradprace.cz
Erbenovo nábř. 4251, 767 01 Kroměříž

práce v zahraničí

Ing. Jana Fojtíková
950 175 326
jana.fojtikova@uradprace.cz
Čiperova 5182, 760 04 Zlín

➢ Informace a poradentství o práci v zemích EU, EHP a Švýcarsku

➢ Bezplatná služba ÚP ČR 

➢ ÚP ČR nezprostředkovává práci v zahraničí!

mailto:kamila.zahradnickova@uradprace.cz
mailto:jana.fojtikova@uradprace.cz


Pracovní smlouva

Pracovní poměr se podle zákoníku práce 
(Zákon č. 262/2006 Sb.) zakládá pracovní 

smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
která byla podepsána nejpozději v den nástupu 

do zaměstnání.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262?text=262+2006


Pracovní smlouva musí 

obsahovat:

Vše ostatní 

smí být 

uvedeno 

v označené 

příloze.

• Identifikační 

údaje 

zaměstnavatele 

a zaměstnance;

• den nástupu; 

• místo výkonu;

• druh práce.



Délka trvání pracovního poměru

Doba neurčitá

Předpoklad trvalého pracovního poměru

Doba určitá
3 roky x 2 prodloužení = maximálně 9 let

(výjimka: pedagogové max. 3 roky v součtu smluv, přičemž 1 smlouva 
je min na 12 měsíců)



Pracovní doba

• 40 hodin týdně
Jednosměnný

provoz

• 38,75 hodin týdně
Dvousměnný 

provoz

• 37,5 hodin týdně

Třísměnný 
a nepřetržitý 

provoz

Po šesti hodinách práce 

má zaměstnanec nárok na 

30 minut přestávky 

(může být rozděleno na 

dvě 15minutové). 

Tato přestávka nesmí být 

na začátku či konci 

pracovní doby.



Zkušební doba
Maximálně 3 měsíce (6 u vedoucích funkcí) a zároveň 

max. ½ doby určité.

Sjednání nejpozději  v den nástupu  PŘED zahájením 
výkonu– nesmí být prodlužována.

Musí být smluvena písemně.

Snazší ukončení pracovněprávního vztahu.

Bez nároku na odměny apod.



ODMĚŇOVÁNÍ

zaručená mzda 

dle 8 skupin 

minimální mzda 

17 300,- Kč 
plat dle výměru

benefity



• Zaměstnavatel jen z konkrétního důvodu § 52 zákoníku 
práce

Zaměstnanec bez uvedení důvodu, výpovědní doba dle 
pracovní smlouvy (2 měsíce)

Výpovědí

• Uzavřena podpisem obou stran.

Důvod uveden jen, trvá-li na tom jedna strana.
Dohodou

• Zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu či bez 
jeho uvedení. Zaměstnavatel však  nemůže zrušit PP v 
prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti.

Zrušení ve zkušební době

• Zaměstnanec –nebyl-li převeden na jiné místo do 15 dnů od 
nahlášení změny zdravotního stavu, pak do 2 měsíců může 
podat výpověď a náleží mu náhrada mzdy

Okamžitým zrušením

• Zaměstnavatel upozorní alespoň 3 dny před.

Pokračuje-li zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele v 
práci, platí, že se jedná  o pracovní poměr na dobu 
neurčitou.

Uplynutím doby určité

Ukončení pracovního poměru

VŽDY PÍSEMNĚ - KAŽDÁ STRANA 
OBDRŽÍ JEDNO VYHOTOVENÍ!



NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

pokuta od Inspektorátu práce 
(„zaměstnavatel“ 50.000 – 10.000.000,- Kč; 

„zaměstnanec“ až 200.000,-Kč)

Samoplátce zdravotní (2.336, Kč) 

a sociální pojištění

žádné zaměstnanecké výhody

díra v životopise

nejistota



ZPĚTNÁ VAZBA

www.menti.com
kód:

http://www.menti.com/


SHRNUTÍ

Při změně si 
kontrolovat platby 
u své zdravotní 

pojišťovny.

Práce na černo není 
tak výhodná, jak 
vypadá. Krýt se.

V pracovní smlouvě 
musí být: kdo pro  

koho, co, od kdy a 
kde bude dělat.

Práce na dohodu 
o pracovní činnosti 
(DPČ) je max. na 20 

hod./týden, pojištění za 
mě zaměstnavatel 

hradí od výdělku nad 
4.000,-Kč. 

Práce na dohodu 
o provedení práce 
(DPP) je max. na 

300 hod./rok, pojištění 
za mě zaměstnavatel 
hradí až od výdělku 

nad 10.000,-Kč.

Pořádně si 
dokument přečíst 

než cokoli podepíšu 
je chytré, ne trapné.



Když budete chtít poradit:

Mgr. Renata Dorňáková

950 173 446 

renata.dornakova@uradprace.cz

Mgr. Jitka Blizňáková

950 173 433, 770 160 730 

jitka.bliznakova@uradprace.cz


