
Vypracujte písemné odpovědi a odešlete na mail – aldorfovav@seznam.cz. 
Do mailu se podepište!!!

1. Vyjmenujte všechny pracovně právní vztahy,které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
2. Popište na jakém základě vzniká pracovní poměr. Jak dlouhá je zkušební doba a co během této doby

platí pro zaměstnance a zaměstnavatele. Jak dlouhá je výpovědní lhůta.

Příklad:
Zaměstnanec podal výpověď ke dni 2.1.. Uveďte datum, kdy opustí zaměstnání.
Za jakých podmínek může dát zaměstnavatel zaměstnanci okamžitou výpověď?

3. Co to je úřad práce a jaké jsou jeho úkoly? Do kdy, za jakých podmínek a proč je nutné se na úřadě 
práce evidovat.

4. Proč se vybírají daně? Co se z nich platí? Kdo daně vybírá? Uved´příklad – daně přímé a daně 
nepřímé

5. Co to je mzda? Kdy se obvykle vyplácí? Napište formy mezd. Co to je hotovostní platba (uveď 
příklad) a bezhotovostní platba (uveď příklad)?

Příklad:
Paní Novotná odpracovala za měsíc 160 hodin, z toho 19 hodin v noci. Hodinová mzda činí 91 Kč. 
Jednorázová odměna je 1 000 Kč. Příplatek za práci v noci je 10 Kč za hodinu. Paní  Novotná 
pravidelně spoří 1 500 Kč měsíčně. 
Vypočítejte– 

hrubá mzda = základní mzda + odměna za práci + práce přesčas
čistá mzda  = hrubá mzda – zdravotní pojištění( = 4,5 % z hrubé mzdy) – sociální pojištění( = 

6,5% z hrubé mzdy) – daň z přijmu( = 1 100 Kč)
částku k výplatě = čistá mzda – spoření

 
6. Ve kterých informačních zdrojích byste mohli pro sebe najít vhodnou pracovní příležitost? (alespoň 

tři zdroje)
7. Vyjmenujte druhy živností a popište podmínky za jakých lze u jednotlivých živností provést zápis do 

živnostenského rejstříku.
8. Co je to kalkulační vzorec? Napište jeho části.

 
Příklad:
Při výrobě chlebíčku na 1 kus jsme spotřebovali : salám 4 Kč

salát 2 Kč
okurka 0,50 Kč
veka 0,50 Kč
+ zisk 3 Kč

Zjisti prodejní cenu, jestliže DPH je 15%.

9. Co je to marketing? Uveď a popiš jeho nástroje.
10. Jaký může být hospodářský výsledek (obecně) u státu, u podniku, u domácnosti?
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