
 

O P A T Ř E N Í  D Ě K A N A Č . 7/ 2 0 1 6  

    Č.j. 1327 /2016  

 

K evidenci pracovní doby a pružné pracovní době 

Zpracoval: vedoucí personálního oddělení  

Zodpovídá: děkanka fakulty  

S odvoláním na § 96 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ukládám vedoucím pracovníkům, aby na 

svých pracovištích zajistili dodržování povinnosti vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní 

doby, a to formou, kterou si určí (výkazové listy nebo docházková kniha). Vzor evidence pracovní 

doby je umístěn na Intranetu. 

Evidence pracovní doby musí být průkazná, s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce 

přesčas, další povolené nebo odsouhlasené práce přesčas, noční práce a doby pracovní pohotovosti, 

doby přestávek v práci, doby a důvodu nepřítomnosti na pracovišti (pro zákonem uznané překážky 

v práci, např. dovolená, nemoc, neplacené volno). V týdenním součtu musí odpovídat stanovené 

pracovní době, tj. 40 hodin týdně při plném úvazku.  

Současně v souladu s ustanovením § 85 a následujících zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a § 33 

odst.1písm. g) zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, a po předchozím projednání s odborovou 

organizací dne 13. 12. 2000 vydávám opatření k pružné pracovní době pro zaměstnance fakulty, kteří 

nejsou akademickými pracovníky (tj. nepedagogičtí pracovníci).   

Podmínky a forma uplatnění pružné pracovní doby:   

a) Základní pracovní doba se stanoví od 9 do 15 hodin. Volitelná pracovní doba je rozvržena na dobu 

od 6.30 do 9 hod. a od 15 do 17.30 hod.  

b) Jako forma bude uplatněn pružný pracovní týden, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a 

konec směn a je povinen v příslušném týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu (tj. 40 hodin).  

c) Další práva a povinnosti vyplývající z uplatnění pružné pracovní doby se řídí ustanoveními §§ 85, 97 

a 98 zákoníku práce. 

d) Vedoucí pracovišť jsou povinni s tímto opatřením seznámit okruh svých zaměstnanců, jichž se týká.   

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 26/2000 a opatření číslo 7/2015.  

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.  

V Praze dne 4. 3. 2016    

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r. 

 děkanka fakulty 

  

  


