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Milí studenti, 

pokračujeme v probírání otázek k ZZ.  

Připomínám, že při hodině 25. 1. budu zkoušet domácí úkol (tedy otázky č. 9 a 10). 

Dále projedeme otázku č. 8, 11 a 12 (viz. níže) a na 22. 2. budete mít za úkol otázky č. 13 a 14. 

Opět budu kontrolovat formou zkoušení. 

22. 2. si také napíšeme TEST z otázek 1-12, takže si je přes jarní prázdniny doplňte, pokud 

jste chyběli a zopakujte si. 

 

TÉMA: OTÁZKY K ZZ 

 
8. Základy pracovního práva   

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky 
v práci. 

 Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její 
obvyklá délka? 

 Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do 
práce v průběhu roku na dovolenou? 

 Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona 
pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky 
na jídlo a oddech? 
 

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“. 

 

TÉMA: DOMÁCÍ ÚKOL – ZPRACOVÁNÍ OTÁZEK 



13. Hrubá a čistá mzda    

Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou? 

 Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance? 

 Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou. 

 Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy. 

 

14. Sociální a zdravotní pojištění (SZP)  

Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi 

rozdíl? Kdo všechno se na jejich platbě podílí? 

 Kdo sociální a zdravotní pojištění platí? 

 Komu se odvádí sociální pojištění a proč? 

 Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč? 

 


