
 
 

Uchazeč o zaměstnání a Úřad práce České republiky 

Abstrakt 

Disertační práce se primárně soustředí na právní úpravu zákona o zaměstnanosti 

dopadající na problematiku uchazeče o zaměstnání v rámci činnosti úřadu práce, 

především při procesu zprostředkování zaměstnání a při pobírání podpory 

v nezaměstnanosti.  

Na úvodní teoretický výklad ohledně základního sociálního práva garantovaného 

Listinou základních práv a svobod, tedy práva na práci, navazuje pojednání 

o nezaměstnanosti a o jejím vývoji. Pro kompaktní vhled do dané problematiky nebylo 

v této práci opomenuto shrnutí koncepce politiky zaměstnanosti, jak v České republice, 

tak i v rámci Evropské unie, a její realizace státní správou v rámci České republiky.  

Nosná část disertační práce přináší rozbor jednotlivých ustanovení zákona 

o zaměstnanosti z praktického pohledu uchazeče o zaměstnání. Vymezuje jeho práva a 

povinnosti od podání žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání o zařazení 

do evidence úřadu práce až po ukončení této evidence nebo po vyřazení uchazeče 

o zaměstnání z evidence úřadu práce. Tyto jsou podrobně rozebrány ve vazbě 

na stěžejní instituty, se kterými se uchazeč o zaměstnání může v průběhu evidence 

setkat, jako je vhodné zaměstnání, vážné důvody, režim dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání, nekolidující zaměstnání a nelegální práce apod. Značná pozornost je 

věnována jednotlivým podmínkám a překážkám pro zařazení do evidence uchazečů 

o zaměstnání. Dále jsou shrnuty nejčastěji opakované způsoby porušení povinností 

uchazeče o zaměstnání, na základě nichž musí být z evidence úřadu práce vyřazen. 

Práce se zabývá také aplikačními problémy a nejčastějšími chybami v rámci procesu 

zprostředkování zaměstnání úřadem práce a jsou navržena případná možná legislativní 

řešení de lege ferenda. V souvislostech je probrán i nárok na podporu 

v nezaměstnanosti a její přiznání, výplatu a případné vrácení, a jednotlivé nástroje a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti.  

Dané téma je rozebíráno v provazbě na související právní normy, metodiku 

Úřadu práce ČR, rozhodovací praxi a nejnovější judikaturu správních soudů. 

Komparace právní úpravy daného tématu s německou právní úpravou ukázala, že si jsou 

koncepce státní politiky zaměstnanosti a proces zprostředkování zaměstnání v obou 



 
 

zemích podobné. Na druhé straně tato práce poukazuje na jednotlivé nuance německé 

úpravy, které se mohou stát inspirací pro případnou změnu naší právní úpravy. 
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