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Formy zaměstnávání  

Lesní kluby mohou pro zaměstnávání pedagogů a dalších zaměstnanců využívat širší škálu 

pracovněprávních vztahů. Lze uvažovat o práci na plné pracovní úvazky, tak o úvazcích zkrácených. 

Některé činnosti lesní kluby mohou zajišťovat i formou outsoursingu, kdy spoluprací s lektory, 

účetními a dalšími profesemi. V určité míře mohou také využívat dobrovolnickou práci.  

V rámci pracovněprávních vztahů, které se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) rozlišujeme tyto právní formy:  

- pracovní smlouva (pracovní poměr)  

- dohoda o pracovní činnosti (práce konaná mimo pracovní poměr)  

- dohoda o provedení práce (práce konaná mimo pracovní poměr)  

Zákoník práce ve § 74 stanovuje povinnost zaměstnavatele zajišťovat plnění svých úkolů především 

zaměstnanci v pracovním poměru.  

V případě externích činností, které nejsou závislou prací dle zákoníku práce pak lze spolupracovat s 

lektory, účetními a dalšími odborníky s živnostenským oprávněním na základě uzavírání smluv 

podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“).  

1) Pracovní smlouva (pracovní poměr)  

Vznik pracovního poměru, který se zakládá pracovní smlouvou je upraven § 33 a násl. zákoníku 

práce. Pracovní smlouvu lze využít pro zaměstnávání osob jak na plné tak zkrácené úvazky. Pro 

zaměstnance představuje pracovní poměr nejvyšší možnou právní ochranu. Pracovní poměr vzniká 

dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.  

Povinné náležitosti pracovní smlouvy:  

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu 

práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce.   

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení 

pracovní smlouvy. V pracovní smlouvě lze sjednat zkušební dobu v délce trvání 3 po sobě jdoucích 

měsíců (u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců). Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.  

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu 

nebo bez uvedení důvodu.  

Informace, které je zaměstnavatel zaměstnanci povinen písemně sdělit:  

Pracovní smlouva je dvoustranným právním aktem, jeho změny tedy mohou probíhat pouze se 

souhlasem obou smluvních stran. Při uzavírání pracovních smluv je tedy dobré zvážit, co vše ve 

smlouvě bude vymezeno. Z hlediska zaměstnavatele je např. výhodné nezahrnovat údaj o mzdě 

přímo do pracovní smlouvy, neboť údaj o mzdě není povinnou náležitostí pracovní smlouvy, avšak 

pokud je ve smlouvě uveden, lze ho měnit pouze se souhlasem zaměstnance, což může v určitých 



případech pro zaměstnavatele znamenat komplikace. Proto pro něj bude výhodné stanovit mzdu 

jednostranným právním úkonem, mzdovým výměrem, k jehož změnám není třeba souhlas 

zaměstnavatele.   

Vedle informování o mzdě, klade zákoník práce zaměstnavateli povinnost zaměstnance o určitých 

právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru neupravených přímo pracovní 

smlouvou, písemně informovat.    

Zaměstnavatel je ve smyslu § 37 zákoníku práce povinen zaměstnance písemně informovat o těchto 

údajích (pokud je nemá vymezeny přímo v pracovní smlouvě):  

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou 

osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b) 

bližší označení druhu a místa výkonu práce, c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu 

určování dovolené, d) údaj o výpovědních dobách, e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy 

nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, g) údaj o kolektivních smlouvách, které 

upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv. 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec také seznámen s pracovním řádem a s právními a 

ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci 

dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.  

Tato informace může zaměstnavatel zaměstnanci sdělit jednostranným právním aktem, k jehož 

změnám již není třeba souhlasu zaměstnance. Zaměstnanci se údaje oznamují, nejsou tedy 

předmětem dohody, jako údaje uvedené v pracovní smlouvě. Nejčastěji je v praxi řešeno sdělení 

informace o mzdě formou vydání mzdového výměru zaměstnanci, vydáním náplně práce pro 

konkrétní pozici, někdy jsou údaje obsahem vnitřního předpisu nebo směrnice. Zaměstnavatel by 

měl být schopen prokázat, že zaměstnance s uvedenými údaji skutečně seznámil. Proto lze 
doporučit, aby zaměstnanec převzetí dokumentů (např. mzdového výměru, náplně práce, atp.) 

stvrdil svým podpisem.  

Pracovní poměr na dobu určitou  

Pracovní smlouvu lze uzavřít buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, v takovém případě 

stanovuje zákoník práce v § 39 následující podmínky. Doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního 

pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního 

poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího 

pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na 

dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.  

Z citovaného § 39 tak lze dovodit, že pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít nejdéle na dobu 9 

let. Reálně však tato doba může být i mnohem kratší. Pokud zaměstnavatel např. zaměstná 

zaměstnance na 1 rok, následně mu smlouvu prodlouží opět na 1 rok a následně opět na jeden rok, 

vyčerpá tento zákonný limit pro pracovní poměr na dobu určitou již za 3 roky. Následně, pokud 

bude chtít zaměstnance nadále zaměstnávat, měl by s ním v souladu s § 39 uzavřít pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou.   

Vzor pracovní smlouvy a mzdového výměru je součástí přílohy této analýzy.  



Skončení pracovního poměru  

Pracovní poměr může být rozvázán těmito způsoby: a) dohodou stran b) výpovědí některé ze stran 

c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době e) pracovní poměr na dobu určitou končí 

také uplynutím sjednané doby.  

V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem na skončení pracovního poměru nedohodne, může 

mu dát výpověď pouze ze zákonem vymezených důvodů, kterými jsou:  

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 

orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,  

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 

nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví nejvyšší přípustné expozice,  

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,  

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce 

nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li 

nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z 

tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně 

vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,  

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci 

výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, h) 

poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.  

V § 55 zákoníku práce jsou vymezeny důvody, pro které je možné se zaměstnancem okamžitě 

ukončit pracovní poměr (pravomocné odsouzení pro trestný čin, porušil-li zaměstnanec povinnost 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem).  

Odměňování  

Zaměstnavatel se musí při stanovení mzdy řídit zejména zásadou rovnosti v odměňování 

stanovenou v § 110 zákoníku práce. Za  stejnou  práci  nebo  za  práci  stejné  hodnoty 
přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda nebo odměna z dohody. Mzda se  



poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních 

podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.   

Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje 

mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu 

do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o 

termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.  

Dojde-li ke změně skutečností uvedených v mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto 

skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.  

Zaměstnavatel může mzdu rozdělit na několik složek. Kdy např. stanový pevnou složku mzdy a dále 

určí způsob výpočtu a podmínky pro stanovení „pohyblivé složky mzdy“.  

2) Dohoda o pracovní činnosti  

Dohoda o pracovní činnosti se dobře hodí pro zkrácené pracovní úvazky. Typicky pro úvazky 

nepřesahující 20hodin týdně. Zaměstnavatel je sice povinen odvádět za zaměstnance odvody na 

sociální a zdravotní pojištění, má však větší volnost např. při skončení práce (výpovědní doba je 

pouze 15ti denní, není –li sjednána jiná délka), výpověď je také možno dát z jakéhokoliv důvodu. 

Zaměstnavatel dále není povinen sjednat se zaměstnancem dovolenou, není povinen vyplácet 

odstupné a nemusí mu stanovit ani pracovní dobu. Na základě dohody o pracovní činnosti není 

možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní 

doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní 

doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však 

za období 52 týdnů.   

Povinné náležitosti dohody o pracovní činnosti:  

a) uvedení sjednané práce,   

b) sjednaný rozsah pracovní doby a   

c) doba, na kterou se dohoda uzavírá  

d) výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování    

 

3) Dohoda o provedení práce  

Dohoda o provedení práce je typickou formou úvazku pro krátkodobé brigády, kdy měsíční výdělek 

nepřesahuje 10000,- Kč. V takovém případě není zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvádět 

odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zákon neukládá žádnou horní hranici výdělku na dohodu o 

provedení práce, avšak pokud měsíční výdělek přesahuje 10000,- Kč vzniká zaměstnavateli 

povinnost za zaměstnance odvést odvody na sociální a zdravotní pojištění.     

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v 

kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro 

zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o 

provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.  



Stejně jako u dohody o pracovní činnosti nemá zaměstnavatel povinnost stanovit zaměstnanci 

dovolenou, není povinen platit odstupné, dohodu může ukončit z jakéhokoliv důvodu ve výpovědní 

době 15 dnů, není-li přímo v dohodě stanovena jiná délka.   

Povinné náležitosti dohody o provedení práce jsou stejné jako u dohody o pracovní činnosti, tj.:  

a)  uvedení sjednané práce,   

b) sjednaný rozsah pracovní doby a   

c) doba, na kterou se dohoda uzavírá  

d) výše  odměny  z  dohody a podmínky pro její poskytování  

  

4) Práce konaná na základě živnostenského oprávnění mimo dikci zákoníku práce  

Pro rozhodnutí, zda má zaměstnavatel zvolit spíše formy zaměstnávání dle zákoníku práce nebo 
spolupracovat s odborníkem s živnostenským oprávněním na základě smluv dle občanského 

zákoníku, je důležité ujasnit si, o jaký druh práce v daném případě jde. Zákoník práce totiž možnost 

zajišťování vykonávání činností zaměstnavatele mimo pracovní poměr (pracovní smlouvu) a 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr značně omezuje.  

Důležitým pojmem, který je v této situaci rozhodný, je zákonná definice tzv. závislé práce, obsažená 

v § 2 zákoníku práce. Pokud totiž lze daný druh práce označit za práci závislou, je zaměstnavatel 

vždy povinen zajišťovat takovou práci buď pracovní smlouvou nebo dohodami konanými mimo 

pracovní poměr (dohodou o pracovní činnosti, dohodou o provedení práce).  

Závislou prací je, dle § 2 zákoníku práce taková práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele 

a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, 

plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na 

pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.  

Dobrým vodítkem pro určení, zda jde o závislou, či nezávislou práci je skutečnost, zda 

zaměstnavatel zaměstnanci určuje pracovní dobu, ve které má práci konat, nebo jde spíše o druh 

práce, kdy je sjednán výsledek práce (provedení účetnictví, příprava semináře, vytvoření díla) a je 

na zaměstnanci, kdy práci provede. Typickými pracemi, které si lze představit jako nezávislé jsou 

různá externí poradenství, účetnictví, či lektorování zvláštních kurzů či seminářů, organizace akcí, 

atp.  

V případě, že lesní klub dovodí, že daný druh práce lze zajistit odborníkem podnikajícím na základě 

živnostenského oprávnění, uzavírá s ním smlouvu dle občanského zákoníku, specifickou dle 

předmětu práce, která má být zajištěna (účetnictví, lektorování, úklid, výroba určitého díla, atp.). 

Odměna za práci je pak vyplácena na základě předložení faktury živnostníkem. Organizace v 

takovém případě nehradí odvody na sociální a zdravotní pojištění. To je povinností samotného 

živnostníka.   

 

  



5) Dobrovolnická smlouva  

Dobrovolnická služba je výslovně upravena zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o 

změně některých zákonů. Tento zákon upravuje vztah mezi dobrovolníkem a vysílající organizací a 

dále oblasti, pro které se dobrovolnická služba dle tohoto zákona poskytuje. Vzhledem k tomu, že 

citovaný zákon klade na vysílající organizaci, která s dobrovolníkem uzavírá smlouvu povinnost 

akreditace u ministerstva vnitra a další požadavky, které lesní kluby ve většině případů nebudou 

splňovat, a nebude tedy možno na ně hledět jako na vysílající organizaci podle citovaného zákona, 

nebude se práce dobrovolníků ve většině lesních klubech, tímto zákonem vůbec řídit.  

Lesním klubům, které s dobrovolníky pracují, lze doporučit, aby s dobrovolníky uzavíraly smlouvy 

dle § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

občanský zákoník), tj. smlouvy, které nejsou zvláštním typem smluv dle občanského zákoníku 
(někdy nazývané také jako smlouvy nepojmenované). Takto uzavřená smlouva totiž neklade žádné 

specifické požadavky na organizaci ani dobrovolníka, ani nestanovuje okruh činností pro kterou lze 

práce dobrovolníků využívat. Je třeba vyhovět pouze obecným ustanovením občanského zákoníku v 

oblasti závazkového (smluvního) práva. Pro práce dobrovolníků lze v některých případech také 

dobře využít formu tzv. příkazní smlouvy ve smyslu § 2430 a násl., pokud lesní klub zvolí tuto 

variantu, je nutné, aby dodržela všechny povinnosti, které jsou pro tento typ smlouvy vymezeny 

občanským zákoníkem.   

 



Příloha – VZORY 

Pracovní smlouva – vzor pro průvodce dětí 
uzavřena v souladu s ustanovením § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 

pozdějších předpisů 

Název organizace............................ 
Sídlo.......................................................... 
IČ: ............................................................  
Zastoupené: ............................................ 
dále jen „zaměstnavatel“,  
a 
Jméno a příjmení.......................... 
Dat. nar................................................... 
bytem ...................................................... 
dále jen „zaměstnanec“, 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto pracovní smlouvu 

Článek I. 
Vznik a trvání pracovního poměru 

 
1. Pracovní poměr zaměstnance začíná dnem ............................ Toto datum je datem nástupu 

zaměstnance do práce u zaměstnavatele.  
2. Pracovní poměr smluvní strany uzavírají na dobu určitou, a to do ......................(případně na 

dobu neurčitou)  
 

Článek II. 
Druh práce 

1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci na pracovní pozici průvodce 
dětí přírodou 

2. Zaměstnanec je povinen řídit se vnitřními předpisy zaměstnavatele, náplní práce,  dále 
instrukcemi zaměstnavatele, které mu udělí nebo předá osoba pověřená 
zaměstnavatelem. 

 

Článek IV. 
Místo výkonu práce 

 
1. Místem výkonu práce je ................................................................... 
2. Zaměstnavatel má právo vysílat zaměstnance na pracovní cesty. 

 

Článek V. 
Pracovní doba a dovolená 

 
1. Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu .......... hodin 

týdně. 
2. Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 212 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
3. Dovolenou zaměstnanci nařizuje zaměstnavatel.  



Článek IV. 
Mzda 

 
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda dle mzdového výměru zaměstnavatele. 
2. Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná vždy 15. den 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž mzda přísluší. Pokud takový den 
není dnem pracovním, bude mzda vyplacena nejbližší následující pracovní den.  

3. Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance č.ú. 
.......................................................... Zaměstnanec zaměstnavateli včas vždy oznámí jeho 
případnou změnu. 

 

Článek V. 
Další ujednání 

 
1. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit 

mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a 
dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. 

2. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly 
osobně podle pracovní smlouvy. 

3. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu práce obecně závazné předpisy, zejména 
bezpečnostní předpisy. 

4. Výpovědní doba se řídí § 52 zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce. 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce 

nebo v přímé souvislosti s ní. 
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, 

zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 

České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
4. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
 

5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

 

V .........................dne................................. 

 

……………………………. …..                                                                 ……………..……………………………. 

Zaměstnanec                                                                                         Za zaměstnavatele 

 



Dohoda o pracovní činnosti – vzor pro průvodce 
uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 

pozdějších předpisů 
 

Název organizace............................ 
Sídlo.......................................................... 
IČ: ............................................................  
Zastoupené: ............................................ 
dále jen „zaměstnavatel“,  
a 
Jméno a příjmení.......................... 
Dat. nar................................................... 
bytem ...................................................... 
dále jen „zaměstnanec“, 
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto dohodu o pracovní činnosti (dále jen „dohoda“) 
 

Článek I. 
Doba trvání dohody 

 
1. Dohoda začíná dnem ................................  
2. Toto datum je datem nástupu zaměstnance do práce u zaměstnavatele.  
3. Dohodu strany uzavírají na dobu určitou, a to do ........................................ 

 
 

Článek II. 
Druh práce 

 
1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci na pracovní pozici průvodce 

dětí přírodou. 
2. Zaměstnanec je povinen řídit se instrukcemi specifikujícími jeho práci, které mu  udělí 

nebo předá osoba pověřená zaměstnavatelem. 
 

Článek III. 
Místo výkonu práce 

 
1. Místem výkonu práce je ..................................... 

 
Článek IV. 

Pracovní doba 
 

1. Pracovní doba je stanovena v rozsahu ...........................hodin týdně. 
2. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. Konkrétní rozvržení práce určuje 

zaměstnavatel v rozpisu směn. 
 

Článek V. 
Odměna 

 
1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ................/hod. 
2. Odměna za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná vždy 15. den 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž odměna přísluší. Pokud takový den 
není dnem pracovním, bude mzda vyplacena nejbližší následující pracovní den.  



3. Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance                                           

č.ú. .......................................................... Zaměstnanec zaměstnavateli včas vždy oznámí 
jeho případnou změnu. 

 
Článek V. 

Další ujednání 
 

1. Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle dohody o pracovní činnosti, 
platit mu za vykonanou práci odměnu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění 
pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. 

2. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly 
osobně podle dohody o pracovní činnosti a vnitřních předpisů zaměstnavatele. 

3. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu práce obecně závazné předpisy, zejména 
bezpečnostní předpisy. 

4. Výpovědní doba činí ...................................... 
5. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.  
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce 

nebo v přímé souvislosti s ní. 
2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, 

zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 
6. Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle. 
 
 
V........................dne................................... 
 
 
 
 
 
..........................................                                                                                           ................................................ 
Zaměstnanec                                                                                                            Za zaměstnavatele 

 
 

 

 

 

 



 Dohoda o provedení práce – vzor pro asistenta průvodce 

uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Název organizace............................ 
Sídlo.......................................................... 
IČ: ............................................................  
Zastoupené: ............................................ 
dále jen „zaměstnavatel“,  
a 
Jméno a příjmení.......................... 
Dat. nar................................................... 
bytem ...................................................... 
dále jen „zaměstnanec“, 
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto dohodu o provedení práce 
 

1. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající  
v asistenci průvodce dětí přírodou, dále jen „práce“,  
 

2. Místo výkonu práce: ........................................................................................................ 
Zaměstnanec práci provede termínu: od................do..............  
 

3. Rozsah výkonu práce podle této dohody je sjednán na ........................... hodin. 
Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši ..................... Kč/hod.  
 

4. Odměna je splatná po provedení práce do 15. dne měsíce následujícího po vykonání práce.  Z 
odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů. Zaměstnanec a 
zaměstnavatel se dohodli, že výplata odměny bude provedena na bankovní účet 
zaměstnance č.ú. ............................................................ 
 

5. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních 
stran. 
 

6. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
V ...................................dne.................................. 
 
 
 
 
..............……………………………….                                                         ……………………………………………  
zaměstnavatel                                                                                                                      zaměstnanec 
 

 



Dobrovolnická smlouva – vzor 
uzavřena v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Název organizace............................ 
Sídlo.......................................................... 
IČ: ............................................................  
Zastoupené: ............................................ 
dále jen „organizace“,  
a 
Jméno a příjmení.......................... 
Dat. nar................................................... 
bytem ...................................................... 
dále jen „dobrovolník“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto dobrovolnickou smlouvu (dále jen „smlouva“) 
 

Článek I. 
Doba trvání smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od .............................. do .................................. 
 

Článek II. 
Druh dobrovolnické činnosti 

 
1. Dobrovolník bude vykonávat tyto činnosti:................................................. 

...................................  
2. (např. péče o děti v lesní MŠ, příprava programu, práce na přírodní zahradě, atp.)  
3. Sjednané činnosti bude dobrovolník vykonávat bezúplatně. 

 
Článek III. 

Místo výkonu dobrovolnické činnosti 
 

1. Místem výkonu dobrovolnické činnosti  je................................................................................... 
 

Článek IV. 
Povinnosti dobrovolníka 

 
1. Dobrovolník se zavazuje řídit se pokyny průvodců, asistentů a koordinátorů organizace. 
2. Dobrovolník je povinen dobrovolnickou činnost vykonávat osobně, řádně a svědomitě. 
3. Dobrovolník přebírá odpovědnost za svěřenou skupinu dětí.  
4. Dobrovolník se při své činnosti řídí provozním řádem a vnitřními předpisy organizace. 
5. Dobrovolník je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku organizace.  

 
IV. 

Povinnosti organizace 
 

1. Organizace se zavazuje vytvořit co nejlepší podmínky pro práci dobrovolníka. 
2. Organizace poskytuje dobrovolníkovi informace potřebné k provádění sjednané činnosti. 



3. Organizace poskytla dobrovolníkovi řádné zaškolení pro tuto činnost, včetně školení o 
bezpečnosti práce. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 

České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno. 

4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle. 

 
 
V........................dne................................... 
 
 
 
 
..........................................                                                                                           ................................................ 
dobrovolník                                                                                                          za organizaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mzdový výměr - vzor 
 

Zaměstnavatel 
Název organizace............................ 
Sídlo.......................................................... 
IČ: ............................................................  
Zastoupené: ............................................ 
dále jen „zaměstnavatel“,  
 
vydává pro zaměstnance 
 
Jméno a příjmení.......................... 
Dat. nar................................................... 
bytem ...................................................... 
dále jen „zaměstnanec“, 
 
 
tento mzdový výměr s účinností od ............................... 

 

1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze 

dne .............................. měsíční hrubá mzda ve výši ............................ 

2. Zaměstnavatel bude hradit mzdu v termínu a způsobem sjednaným v platné pracovní 

smlouvě.  

 

V..............................dne............................                                  

                                                                                                                             ……………………………………………… 

                                                                                                                                     zaměstnavatel 

Převzal dne .................................... 

                                                                                                                             ……………………………………………… 

                                    zaměstnanec 

  
 

 

 

 

 


