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Milí studenti, 

pokračujeme v probírání otázek k ZZ.  

Připomínám, že při hodině 19. 1. budu zkoušet domácí úkol (tedy otázky č. 7 a 8). 

Dále projedeme otázku č. 9 a 10 (viz. níže) a na 2. 2. budete mít za úkol otázky č. 11 a 12 . opět 

budu kontrolovat formou zkoušení. 

 

TÉMA: PRACOVNÍ SMLOUVA 

9. Pracovní smlouva  
K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte 
příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě. 

 Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje? 

 Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá 
z těchto náležitostí chybí? 

 Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat? 
 

TÉMA: SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

10. Skončení pracovního poměru  
Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit 
pracovní poměr zaměstnavatel? 

 Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru. 

 Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance? 

 Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? 
 

DOMÁCÍ ÚKOL 

-  Vypracovat si otázky k ZZ číslo 11. a 12. 

- Otázky přikládám viz. níže: 

11. Podpora v nezaměstnanosti  
Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat? 

 Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti? 

 Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory?  

 Kde to v okolí Vašeho bydliště je?  
 

12. Práce konaná mimo pracovní poměr  
Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce „na černo“? 

 Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? 

 Co tyto dohody přináší za výhody a komu? 

 Uveďte rizika práce „na černo“. 


