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§ Je kratší pracovní doba, než je stanovená týdenní pracovní doba
[40 hodin týdněl.

} Lze čerpat v rŮzném rozsahu - potoviční, tříčtvrteční, 80Yo,90o/o,

l. Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidetné ípři polovičním úvazku
je možné pracovat 2,5 dne v týdnu nebo 4 hodiny denně|, dte dohody
se zaměstnavateLem; nemŮžete-[i se dohodnout, musíte se podřídit
zaměstnavateti.

} Mzda za částečný úvazek bude zkrácena poměrně k jeho výši. Na základě
principu rovného zacházení musí zŮstat mzda za hodinu ve stejné výši jako
při celém úvazku.

Bez vašeho souhlasu vám ňení zaměstnavateI oprávněn
kratší pracovní dobu nařídjt.
Máte nárok na dovolenou stejný počet dní, jako vaši kolegové,
ate jedná se o počei dní, ve kterém byste odpracovati prŮ-
měrný počet hodin své denní pracovní doby {při potovičním
úvazku máte nárok na 20 dní po 4 hodinách, i když máte
hodiny rozmístěné nerovnoměrně).
Pokud máie částečný úvazek, nesmívám být nařízena práce
přesčas,

Uzavřete písemnou smlouvu či dohodu. Ve smlouvě si sjed-
nejte dobu ukončení částečného úvazku, aby vám byt umož-
něn přechod na celý úvazek, až budete potřebovat.
Součástí smlouvy by měta být rnýše úvazku a rozvržení úvazku
Íkteré dny a kotik hodin budete pracovatJ. Ve sm[ouvě musí
být určena vaše pracovní náptň, obsah vaší práce by mět být
snížen přiměřeně výši úvazku. Zaměstnat zaměstnance na
nižší úvazek a nesnížit přitom náptň práce je nezákoirné.

Poměr nákLadů, které práce vyžaduje Idoprava, cena za-
řízení péče o děti apod.l, a ekonomický efekt, který bude
přinášet. Čím rychteji se vrátíte na trh práce, tím tépe se
na něm udržíte a přispějete ke svému profesnímu rŮstu.
Cástečný úvazek mŮže a[e znamenat také; horší postave-
ní, pokud jde o pracovní postup, horší přístup k podnikovým
škoLením a kurzŮm, menší zaměstnanecké výhody a nižší
jistota zaměstnání. Pokuste se mluvit o těchto úskatích se
zaměstnavatelem, už když si úvazek vyjednáváte. Často do-
chází k tomu, že zaměstnanci na částečný úvazek odvádějí
stejnou práci jako zaměstnanci na vyšší úvazek. Máte-ti dobu
na zaučení, sledujie čas, ktený strávíte jednottivými činnost-
mi, a počíiejte, zda je úvazek nastaven dostatečně.
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} Je práce vykonávaná z domova pro zaměstnavatele, se kteryim máte
uzavřenou pracovní smLouvu. Velmi často jde o práci kombinovanou
z domova a z kanceláře [např. 2 dnyvtýdnu z domova, 3 dny z kancetářeJ.

} Práce nemusíte striktně vykonávat doma, mŮže se odehrávat na jakémkoli
jiném příhodném místě.

} Máte možnost rozvrhnout si pracovní dobu ÍpočáteX, konec, přestávky
v práci} pod[e sr4ich potřeb. A[e zaměstnavatel může na druhou stranu
požadovat, abyste by[/a k dispozici v určité časy.

práci z domova vám nemůže zaměstnavatel nařídit, ani vás
k práci doma nutit.
Pokud pracujete z domova, nenátežívám při důLežitých osob-
ních překážkách v práci Ínapř návštěva tékaře, návštěva té-
kaře s dítětem atd.] náhrada mzdy, s rryiimkou překážek jako
úmrtí, svaiba, přesiěhování. Stane-[i se vám doma při r4ikonu
práce pracovní ú raz, je za něj zodpovědný zaměstnavatel. Za-
městnavatel nesmí při práci z domova vstupovat bez vašeho
souhlasu do mísia {konu práce.

Do smlouvy je žádoucí uvést místa, ze kteryich v rámci práce
z domova pracujete. Práce z domova by měta mít vždy jas-
ně měřitetné objektivní výstedky, aby nevznika[a nedůvěra
a nedorozumění se zaměstnavate[em. Uved'te do popisu
práce přesnou náp[ň práce, dohodněte se na předávání
práce a kontrole, která bude vyhovovat vám i zaměstna-
vateLi. Součástí sm[ouvy by měLa být také dohoda o použí-
vání zařízení a předmětŮ pro výkon práce Ipočítač, tetefon
apod.|. Lze uzavřít sm[ouvu o pŮjčce, je možné dojednat
krytí nákl,adŮ na výkon práce Ípřipojení k internetu, tete-
fonních poptatkŮ atd.l.

Práce z domova klade obrovské nároky na vaši schopnost
organizovat a p[ánovat si čas. Vytvořte si časový p[án a ten
dodržujte, Vymezte si prostor na práci, kteryi budou respekto-
vat všichni členové vaší domácnosti. Dejte okolí najevo, že se
na svém pracovním místě věnujete zaměstnání nikoti koníčku
nebo relaxaci. Udržujte i nadáte sociální kontakty, scházejte
se s přáteli, kolegy, rodinou a známými mimo domov, najděte
si koníčky, které vyžadují opuštění domova. Nastavte si ko-
munikaci se svým nadřízeným, popřípadě podřízenými a ko-
[egy, dodržujte tato pravidla, aby nevznika[a nedorozumění.Sí*,, H §r,*.ť,í:*- §§,ffiE§@ ii9,"",]L"ji*i",


