
Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Náhradní plnění výstupů  

z ekonomického kurzu pro 3. ročník 

 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat 

nejpozději do 6. května 2011  

v písemné vytištěné podobě a v digitální podobě  

na Flash Disc 

Mgr. Martinu Císařovi osobně 

 

3A 

 

Čtvrtníčková Monika 

Personalistika – pro potřeby fiktivního zaměstnavatele sestav svůj strukturovaný životopis 

(Curriculum vitae), který bys zaslal/a jako součást žádosti o zaměstnání  

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Rodinný marketing – porovnej nabídku dvou poskytovatelů stavebního spoření (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

 

Doležalová Michaela 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Hanák Tomáš 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

 

Mikšová Eva 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Mikulášková Kristýna – neúčast v celém kurzu 

Úvod do ekonomie – porovnej podstatu, klady a záproy tržní ekonomiky a centrálně řízené 

ekonomiky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Personalistika – pro potřeby fiktivního zaměstnavatele sestav svůj strukturovaný životopis 

(Curriculum vitae), který bys zaslal/a jako součást žádosti o zaměstnání 

Sportovní marketing – napiš žádost o grant z rozpočtu magistrátu města Brna na fiktivní sportovní 

projekt (viz. webové stránky města brna) 

Daňová soustava – přímé a nepřímé daně (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Bankovní soustava – vyjmenuj a charakterizuj všechny bankovní produkty nabízení Komerční bankou 

- viz. www.kb.cz (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Rodinný marketing – porovnej nabídku dvou poskytovatelů stavebního spoření (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Ekonomické subjekty – charakterizuj akciovou společnost a společnost s ručením omezením (MS 

Word a PowerPointová prezenatce) 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Fair Trade – charakterizuj činnost Světové hospodářské organizace, OPEC a OECD (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

 

Paynda Erik 

Recenze rozhovoru s Ing. Sedláčkem –  napiš recenzi rozhovoru s ekonomem Sedláčkem , který je 

vyvěšen v PDF na ww.gymnaslo.cz – informace o ekonomickém kurzu (1 strana A4) 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

 

Urbánková Edita 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

3B 

 

Jagerová Veronika 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Tesař Ondřej 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

 

Toufarová Anna 

Úvod do ekonomie – porovnej podstatu, klady a záproy tržní ekonomiky a centrálně řízené 

ekonomiky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Personalistika – pro potřeby fiktivního zaměstnavatele sestav svůj strukturovaný životopis 

(Curriculum vitae), který bys zaslal/a jako součást žádosti o zaměstnání 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Rodinný marketing – porovnej nabídku dvou poskytovatelů stavebního spoření (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Daňová soustava – přímé a nepřímé daně (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

3X 

 

Chládek Adam 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Nguyen Trong Duc 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Ekonomické subjekty – charakterizuj akciovou společnost a společnost s ručením omezením (MS 

Word a PowerPointová prezenatce) 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

 

Pokorná Kateřina a Le Lan Mi Mita – neúčast v celém kurzu 

Úvod do ekonomie – porovnej podstatu, klady a záproy tržní ekonomiky a centrálně řízené 

ekonomiky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Personalistika – pro potřeby fiktivního zaměstnavatele sestav svůj strukturovaný životopis 

(Curriculum vitae), který bys zaslal/a jako součást žádosti o zaměstnání 

Sportovní marketing – napiš žádost o grant z rozpočtu magistrátu města Brna na fiktivní sportovní 

projekt (viz. webové stránky města brna) 

Daňová soustava – přímé a nepřímé daně (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Bankovní soustava – vyjmenuj a charakterizuj všechny bankovní produkty nabízení Komerční bankou 

- viz. www.kb.cz (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Rodinný marketing – porovnej nabídku dvou poskytovatelů stavebního spoření (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Ekonomické subjekty – charakterizuj akciovou společnost a společnost s ručením omezením (MS 

Word a PowerPointová prezenatce) 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Fair Trade – charakterizuj činnost Světové hospodářské organizace, OPEC a OECD (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

 

 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

VA 

 

Gerguri Tereza 

Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – charakterizuj proces privatizace v Československu po 

roce 1989 (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Pomaturitní studium – zmapuj a charakterizuj soukromé vysoké školy působící v Brně (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

Ekonomické subjekty – charakterizuj akciovou společnost a společnost s ručením omezením (MS 

World a PowerPointová prezenatce)Bezpečnost práce –  

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy  

Fair Trade – charakterizuj činnost Světové hospodářské organizace, OPEC a OECD (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Kalenský Petr 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Krochmalný Hubert 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy  

Fair Trade – charakterizuj činnost Světové hospodářské organizace, OPEC a OECD (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Kučerová Tereza 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Pavlasová Lucie 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy 

 

 

Suralová Kateřina 

Úvod do ekonomie – porovnej podstatu, klady a záproy tržní ekonomiky a centrálně řízené 

ekonomiky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Personalistika – pro potřeby fiktivního zaměstnavatele sestav svůj strukturovaný životopis 

(Curriculum vitae), který bys zaslal/a jako součást žádosti o zaměstnání 

Sportovní marketing – napiš žádost o grant z rozpočtu magistrátu města Brna na fiktivní sportovní 

projekt (viz. webové stránky města brna) 

Daňová soustava – přímé a nepřímé daně (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Bankovní soustava – vyjmenuj a charakterizuj všechny bankovní produkty nabízení Komerční bankou 

- viz. www.kb.cz (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

Rodinný marketing – porovnej nabídku dvou poskytovatelů stavebního spoření (PowerPointová 

prezenatce) 

 

Svojanovská Leona 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Štěpánková Lenka 

Bezpečnost práce – Téměř každý student/studentka si přivydělává pravidelnými nebo jednorázovými 

brigádami. Asi by bylo dobré, kdyby měl/měla alespoň rámcovou představu o svých právech a 

povinnostech zaměstnavatele… 

Zamysli se nad následujícími tvrzeními – jsou pořádku, nejsou …? (Při pochybnostech určitě najdeš 

nějakou pomoc na internetu.) 

Pokud pracuješ pouze na jednorázové krátkodobé brigádě, nemusíš uzavírat pracovní smlouvu. 

Pokud to vyžaduje charakter prostředí a práce, musí ti zaměstnavatel poskytnout ochranné 

prostředky (např. pracovní rukavice), případně i oděv a obuv, i když pracuješ jen jako 

brigádník/brigádnice. 



Náhradní plnění z ekonomického kurzu 2011 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat nejpozději do 6. května 2011 ve vytištěné i 

digitální podobě na Flash Disc Mgr. Martinu Císařovi osobně. 

Pokud pracovník zaměstnavateli podepíše příslušné prohlášení, může dodržovat bezpečnostní 

předpisy podle toho, jak sám uzná za vhodné. 

Úraz, který pracovník utrpěl bez vlastní viny cestou do zaměstnání, není klasifikován jako úraz 

pracovní. 

Na závady na pracovišti, které by mohly být nebezpečné pro zaměstnance, může zaměstnavatele 

upozorňovat jen k tomu určený speciálně proškolený bezpečnostní technik. (rozsah: min. 0,75-1,0 

normostrany) 

Odbory – vysvětli roli odborů v demokratickém státě s tržním hospodářstvím a dolož svá tvrzení na 

popisu alespoň 3 odborových sdružení z různých ekonomických odvětví (MS Word a PowerPointová 

prezenatce) 

Pracovní právo – sepiš fiktivní pracovní smlouvu na dobu neurčitou (formulář pracovní smlouvy 

nalezneš na internetu) a vypověz pracovní poměr vyplývající z této smlouvy  

Fair Trade – charakterizuj činnost Světové hospodářské organizace, OPEC a OECD (MS Word a 

PowerPointová prezenatce) 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Zhuang Yi 

ČNB – popiš předmět činnosti České národní banky (MS Word a PowerPointová prezenatce) 

 

Náhradní plnění výstupů 

z ekonomického kurzu pro 3. ročník 

 

Všechny zadané náhradní výstupy je nutné odevzdat 

nejpozději do 6. května 2011 

v písemné vytištěné podobě a v digitální podobě 

na Flash Disc 

Mgr. Martinu Císařovi osobně 

 


