
 

 

PRACOVNÍ LISTY - řešení 

 

SPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY 

 

1. Uvedené tři typy právních předpisů vydaných orgány zákonodárné a výkonné moci 

umístěte správně na stupně vítězů podle jejich právní síly. Který z nich tedy má nejvyšší, 

a který nejnižší právní sílu? 

 

 

2. Doplňte hledané slovo: 

Latinské sousloví Ignorantia juris non excusat se doslova překládá jako Neznalost práva 

neomlouvá, ale v odborné literatuře i právním diskurzu se lze setkat spíše s variantou  

Neznalost zákona neomlouvá.  

 

3. Zkuste vlastními slovy vysvětlit, co tyto věty znamenají. 

 
Laicky řečeno tedy tento princip znamená, že pokud se člověk dopustí jakéhokoli protiprávního 
jednání, není možné se vymlouvat, že nevěděl, že tak jedná. Povinností každého občana je seznámit 
se se zněním všech legislativních zákonů a porozumět jim. Jednání, které není v souladu se zněním 
zákonů, je protiprávní, a podle principu neznalost zákona (práva) neomlouvá, za trestný čin, přečin 

nebo jiné protiprávní jednání provedené v nevědomosti bude viník potrestán úplně stejně jako 
v případě vědomého či plánovaného trestného činu nebo protiprávního jednání. Na neznalost se 
tedy nedá dovolat. Neznalost zákona, tedy např. nevědomost o následcích protiprávního 
jednání nebo o samotném protiprávním jednání odkazuje k přijetí odpovědnosti člověka za 
svoje skutky a činy. 
 
Do pracovněprávních vztahů a problematiky BOZP se tento princip promítá prostřednictvím 
zákoníku práce, který v § 106, odst. 4 uvádí, cit.: Znalost základních povinností vyplývajících 
z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů 
zaměstnance.  

 

  



 

 

4. Rozšifrujte uvedené zkratky: 

 

BOZP  ………………….… bezpečnost a ochrana zdraví při práci   …………. 

 

PO  …………………………………. požární ochrana  …………..……………. 

 

5. Zapamatovali jste si, který právní předpis je pro zaměstnance nejdůležitější, pokud 

jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Uveďte jeho název: 

 

…………..……………………………   zákoník práce    ………….……………………. 

 

6. Pro koho tento předpis platí? Určete podle správné (a učitelem ověřené) odpovědi na 

otázku č. 5: 

           Správnou odpověď označte v příslušném řádku křížkem . 

 

a) Jen pro mladistvé zaměstnance a ženy   

b) Pro všechny zaměstnance (fyzické osoby v pracovním 

poměru/pracovněprávním vztahu) 

  

X 

c) Pro všechny osoby, pro které je práce ekonomickou činností za účelem 

získávání pravidelného příjmu 

  

 

 


