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PRACOVNÍ PRÁVO 

Je jedním z právních odvětví naší právní 

soustavy. Upravuje vztahy týkající se 

práce, v nichž na jedné straně vystupují 

ZAMĚSTNANCI a na druhé 

ZAMĚSTNAVATELÉ. 

Základní právní normou je ZÁKONÍK 

PRÁCE: 
http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakonik-prace-

uplne-zneni 
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ZAMĚSTNANEC 

1. Pouze osoba fyzická 

2. Dosažení 15-ti let věku 

 

Způsobilost být zaměstnancem je úplná. To 

znamená, že dítě podle občanského 

práva není zletilé a odpovídají za něj 

rodiče, avšak podle pracovního práva 

může být zaměstnáno a za své jednání 

odpovídá samo. 
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ZAMĚSTNANEC 

Podle druhu vykonávané činnosti pracovníky 

dělíme do tří skupin: 

1. Pracovníci obchodního provozu:  zajišťují 

výrobu, prodej, skladování 

2.  Pracovníci technicko-hospodářští (THP): 

zajišťují provoz podniku (topič, řidič, údržbář, 

účetní) 

3.  Pracovníci řídící: organizují a kontrolují 

činnost všech pracovníků (vedoucí úseků, 

ředitel) 
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ZAMĚSTNAVATEL 

 

 

FYZICKÁ OSOBA 

VZNIKÁ V PLNÉM 

ROZSAHU DOSAŽENÍM 

18-ti LET VĚKU. 

 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA 

VZNIKÁ DNEM VZNIKU 

PRÁVNICKÉ OSOBY. 
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PRACOVNÍ ČÁST 

Do sešitu vypracujte pět příkladů 

fyzických osob a pět příkladů 

právnických osob. Jaký je mezi nimi 

základní rozdíl? 

 

Dokažte tvrzení, že myšlenka je skutečně 

rychlejší než světlo… 
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PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 

PRACOVNÍ POMĚR 

Na základě pracovní 

smlouvy. 

PRÁCE MIMO PRACOVNÍ 

POMĚR 

• smlouva o pracovní 

činnosti 

• Dohoda o provedení 

práce 
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