
Příloha č. 6 – Pracovní a úřední doba Městského úřadu Kuřim (S č. 1) 
 
 
 

Základní pojmy pracovní doby 
  

1. Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v 

níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.  

  

2. Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě 

předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. U pružného rozvržení pracovní doby 

zaměstnavatel začátek a konec směny nestanoví. Celková délka směny nesmí podle ZP (§ 85 odst. 3) 

přesáhnout 12 hodin.  

  

3. Volitelná pracovní doba je časový úsek před začátkem a po ukončení základní pracovní doby, ve 

kterém si zaměstnanec sám volí začátek a konec pracovní doby.  

  

4. Základní pracovní doba je doba povinné přítomnosti na pracovišti.  

  

5. Omluvená absence je zameškání pracovní doby z důvodů překážek v práci, které definuje zák. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) nebo nařízení vlády, kterým 

se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance, pokud 

zaměstnavatel důvody a délku nepřítomnosti uzná.  

  

 
  

U zaměstnanců se uplatňuje pružné rozvržení pracovní doby formou měsíčního vyrovnávacího období, 

s výjimkami dále uvedenými. Při tomto režimu si zaměstnanec sám volí v jednotlivých dnech v rámci volitelné 

pracovní doby začátek a konec pracovní doby. Mezi úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek 

povinné přítomnosti na pracovišti – základní pracovní doba. Měsíční vyrovnávací období odpovídá 

příslušným kalendářním měsícům, tj.  

začíná prvním dnem a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.  

     

 

 
  

1. Pružné rozvržení pracovní doby je na MěÚ stanoveno takto:  

  

  

Volitelná pracovní doba/začátek 

pracovní doby  

Základní pracovní doba 

včetně přestávky  

Volitelná pracovní doba/konec 

pracovní doby  

pondělí  6:00 – 7:30  7:30 – 17:00  17:00 – 19:00  

úterý  6:00 – 8:00  8:00 – 14:00  14:00 – 18:30  

středa  6:00 – 7:30  7:30 – 17:00  17:00 – 19:00  

čtvrtek  6:00 – 8:00  8:00 – 14:00  14:00 – 18:30  

pátek  6:00 – 8:00  8:00 – 13:00  13:00 – 16:00  

  

  

Pracovní doba   

  

Stanovení základní a volitelné pracovní doby   



2. Celkový rozsah možné pracovní doby je stanoven v pondělí a středu od 6:00 do 19:00 hodin, v úterý a 

čtvrtek od 6:00 hodin do 18:30 hodin a v pátek od 6:00 hodin do 16:00 hodin. Je to doba, ve které 

zaměstnavatel stanoví základní pracovní dobu, v níž má zaměstnanec povinnost být přítomen na 

pracovišti, a do které spadá volitelná pracovní doba. Odpracovaný čas nad tuto dobu je započítáván 

do pracovní doby jen v případě, že jde o nařízenou práci přesčas.   

3. Časový fond pracovní doby je evidován v celých minutách.  

4. Pro zaměstnance konající pohotovost (pro řešení naléhavé situace nezletilých dětí) se pružné rozvržení 

pracovní doby v době pohotovosti neuplatňuje, ale uplatní se následující pracovní doba:  

  

Pevná pracovní doba 

včetně přestávky  

pondělí  7:30 – 17:00  

úterý  7:00 – 15:30  

středa  7:30 – 17:00  

čtvrtek  7:00 – 15:00  

pátek  7:00 – 14:00  

 

5. Tajemník MěÚ může rozhodnout, u kterých dalších profesí se pružné rozvržení pracovní doby 

neuplatní. U těchto profesí se pak stanoví pevná pracovní doba, kdy přesné rozvržení pracovní doby 

určí individuálně tajemník MěÚ v pracovní smlouvě jednotlivých zaměstnanců.  

   

    Podrobnější informace viz Směrnice MěÚ Kuřim č. S4/2021/TAJ. 

 

 

  

   


