
Osnova kurzu
Pracovněprávní vztahy z pohledu zaměstnance

00. Úvodní kapitola
 01. Informace o kurzu
 02. Informace ke studiu
 03. Slovo o autorce
01. Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního práva do právního řádu
ČR
 01. Úvod
 02. Pracovní právo ve starověku, v období feudalizmu a raného kapitalizmu
 03. Pracovní právo ve 20. a ve 21. století
  01. Problematika pracovně právních vztahů – současnost
 04. Zařazení pracovního práva do právního řádu ČR
 05. Shrnutí
 06. Cvičný test
02. Pojem, systém, prameny a předmět pracovního práva, vztah mezi pracovním a
občanským právem, základní zásady pracovního práva
 01. Úvod
 02. Pojem a základní rozdělení pracovního práva
 03. Nejdůležitější mezinárodní organizace působící v sociální oblasti
 04. Prameny pracovního práva
 05. Vztah mezi pracovním a občanským právem
 06. Základní zásady pracovněprávních vztahů
  01. Rovné zacházení a zákaz diskriminace
  02. Diskriminace v pracovněprávním vztahu
 07. Shrnutí
 08. Cvičný test
03. Pracovněprávní vztahy, pojem, druhy, subjekty, pojem závislá práce, právní jednání
 01. Úvod
 02. Pracovněprávní vztahy – pojem
 03. Subjekty individuálních pracovněprávních vztahů
 04. Závislá práce
 05. Druhy pracovněprávních vztahů
 06. Právní jednání
 07. Shrnutí
 08. Cvičný test
04. Postup před vznikem pracovního poměru, pracovní smlouva, vznik a změna
pracovního poměru
 01. Úvod
 02. Postup před vznikem pracovního poměru
 03. Vznik pracovního poměru
 04. Pracovní smlouva
  01. Zkušební doba
  02. Vznik pracovního poměru
 05. Změna pracovního poměru



  01. Pracovní cesta
  02. Přeložení
  03. Zákaz vysílání na pracovní cesty a zákaz přeložení zaměstnance
  04. Dočasné přidělení
 06. Shrnutí
 07. Cvičný test
05. Skončení pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru, doručování
 01. Úvod
 02. Skončení pracovního poměru obecně
  01. Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru
  02. Výpověď
  03. Výpověď daná zaměstnavatelem
 03. Okamžité zrušení pracovního poměru
  01. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
  02. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
  03. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého

zaměstnance
  04. Hromadné propouštění
  05. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  06. Odstupné
 04. Neplatné rozvázání pracovního poměru
 05. Doručování
 06. Shrnutí
 07. Cvičný test
06. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa,
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, bezpečnost a ochrana zdraví při
práci.
 01. Úvod
 02. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance
 03. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 04. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  01. Povinnosti zaměstnavatele při provádění BOZP
  02. Pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení
  03. Práva a povinnosti zaměstnanců a jejich účast na řešení otázek BOZP
  04. Kontrola nad dodržováním BOZP
 05. Shrnutí
 06. Cvičný test
07. Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená
 01. Úvod
 02. Pracovní doba a doba odpočinku
  01. Obecná ustanovení
  02. Stanovená týdenní pracovní doba - § 79
  03. Rozvržení pracovní doby - § 81 a násl.
  04. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka § 88 a násl.
  05. Doba odpočinku - § 90 a násl.



  06. Speciální úprava pracovní pohotovosti
 03. Překážky v práci
  01. Překážky v práci na straně zaměstnance § 191 ZP
  02. Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§207 ZP a násl.)
 04. Dovolená
 05. Shrnutí
 06. Cvičný test
08. Péče o zaměstnance, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
 01. Úvod
 02. Péče o zaměstnance
  01. Odměny při zvláštních příležitostech
  02. Odborný rozvoj a kvalifikace
  03. Rekvalifikace
  04. Odborná praxe absolventů škol
  05. Stravování zaměstnanců
 03. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
  01. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - § 237
  02. Pracovní podmínky zaměstnankyň - § 238
  03. Pracovní podmínky těhotných a kojících zaměstnankyň zaměstnankyň-

matek, a zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
  04. Zvláštní pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - § 243 a násl.
 04. Shrnutí
 05. Cvičný test
09. Odměňování za práci, odpovědnost za škodu
 01. Úvod
 02. Odměňování za práci, odpovědnost za škodu
  01. Druhy mezd, platů a odměn za práci
  02. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

práce
 03. Odpovědnost za škodu
  01. Prevence předcházení škod
 04. Zvláštní druhy odpovědnosti
  01. Inventura
  02. Ztráta svěřených věcí
  03. Rozsah a způsob náhrady škody
  04. Odpovědnost zaměstnavatele
 05. Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  01. Druhy náhrad
  02. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
  03. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
 06. Shrnutí
 07. Cvičný test
10. Právní úprava zaměstnanosti, právo na zaměstnání jako ústavní právo, kontrola nad
dodržováním pracovněprávních předpisů
 01. Úvod



 02. Právní úprava zaměstnanosti
  01. Působnost ministerstva
  02. Úřad práce a jeho působnost
 03. Právo na zaměstnání
 04. Zprostředkování zaměstnání
 05. Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce
  01. Zájemce a uchazeč o zaměstnání
  02. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
 06. Kontrola nad dodržováním a podpora při rekvalifikaci
 07. Shrnutí
 08. Cvičný test
11. Závěr
 01. Seznam literatury
 02. Slovo závěrem
12. Závěrečný test


