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 Otázky spojené s nezaměstnaností si zaslouží velkou pozornost, protože mohou 

zapříčinit vážné problémy ve společnosti. Cílem této diplomové práce je analyzovat 

platnou právní úpravu zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti v České 

republice. Během jejího zpracovávání jsem též pracoval s různými právními nástroji a 

vyjádřil se k jejich funkčnosti. 

Tato diplomová práce je tvořena devíti kapitolami. První kapitola charakterizuje 

právo na práci a právo na zaměstnání a vysvětluje rozdíl mezi nimi. V této kapitole jsem 

rovněž široce pojednal o mezinárodněprávních dokumentech obsahujících právo na 

práci.  

 Druhá kapitola je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti, její druhy, 

způsoby zjišťování její míry a její vývoj v uplynulých dekádách v České republice. 

Zdůraznil jsem důsledky nezaměstnanosti pro jednotlivce a společnost. 

Třetí kapitola stručně shrnuje pojetí a funkce pracovního práva a poté se 

zaměřuje na cíle státní politiky zaměstnanosti v České republice a subjekty, které se na 

jejím provádění podílejí. 

Čtvrtá kapitola pojednává o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České 

republiky a jeho krajskými pobočkami a agenturami práce. Zdůrazňuje povinnosti, které 

musí uchazeč o zaměstnání splnit, aby mohl tyto služby využívat. V této kapitole jsem 

se také pokusil objasnit fungování individuálního akčního plánu v praxi. 

V páté kapitole je představena aktivní politika zaměstnanosti v České republice, 

včetně charakteristiky jejích nástrojů. 

Šestá kapitola se zaměřuje na zabezpečení v nezaměstnanosti. Zkoumá pravidla, 

která upravují poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

uchazeči o zaměstnání.  

Sedmá kapitola se zabývá postavením osob se zdravotním postižením na trhu 

práce. Právní nástroje, které by jim měly pomoci najít nebo si udržet zaměstnání, 

v souladu s principem rovnosti a zákazu diskriminace, jsou v této kapitole též shrnuty. 



Osmá kapitola pojednává o zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí na území 

České republiky. Pečlivě jsem je odlišil podle jejich práv na českém trhu práce. Poté 

jsem probral a porovnal povolení k zaměstnání se zaměstnaneckou a modrou kartou. 

V deváté kapitole je vymezena působnost a pravomoc představitelů veřejné 

moci a popsán jejich postup, který se uplatní v případě, že dojde k porušení právních 

předpisů o zaměstnanosti. 

 V závěru této diplomové práce jsem shrnul možné změny v právní úpravě 

zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti, které jsou začleněny do novely zákona 

o zaměstnanosti, jejímž navrhovatelem je Vláda České republiky. 


