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PERSONALISTIKA PODNIKU 

 Jen ten je vedoucí osobností, u něhož je 

osobností každý z podřízených. 
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PERSONALISTIKA PODNIKU 

Personalistika je oblast, která se zabývá 

výběrem, získáváním, přijímáním, 

rozmísťováním, odměňováním a dalšími 

vztahy mezi podnikem a pracovníky 

podniku. 
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TRH PRÁCE 

V tržním hospodářství vychází personalistika 

z trhu práce. Na něm se střetává nabídka 

práce s poptávkou po práci.  

 

Na straně nabídky práce vystupují 

ZAMĚSTNANCI.  

Na straně poptávky po práci vystupují 

ZAMĚSTNAVATELÉ.  
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PRACOVNÍ PRÁVO 

Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou upraveny 

řadou zákonů, které v souhrnu tvoří tzv.  

         PRACOVNÍ PRÁVO.  

 

K nejdůležitějším patří: 

1. ZÁKONÍK PRÁCE 

2. ZÁKON O MZDĚ 

3. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 

4. ZÁKONY O NEMOCENSKÉM A SOCIÁLNÍM 

ZABEZPEČENÍ 
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ÚKOLY PERSONALISTIKY 

V návaznosti na trh práce a pracovní právo 

plní zejména tyto úkoly: 

• Zajišťuje pracovníky v požadovaném 

odborném složení a počtu 

• Zabezpečuje v souladu se zákony 

pracovně právní vztahy mezi podnikem a 

zaměstnanci 

• Řeší hodnocení a odměňování pracovníků 
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