Právo na stávku a na výluku
Tato práce se zabývá úpravu práva na stávku v České republice. Práce je rozdělena na dvě
nestejně velké části – v první se zabývá právem na stávku, v druhé, poněkud kratší, právem na
výluku. Druhá část práce byla po konzultaci s vedoucím diplomové práce záměrně zkrácena,
aby mohl být věnován větší prostor právu na stávku, a nepředstavuje tak nic než stručné
shrnutí a popis výše zmíněného institutu.
Část druhá je rozdělena do osmi tematicky blízkých kapitol. Tyto kapitoly jsou vzhledem
ke svému různému zaměření nestejně dlouhé, toto řešení jsem zvolil zejména z logických
důvodů a důvodu přehlednosti. Kapitoly se dělí na body, které vyčerpávají jednotlivá téma a
jsou uvozeny stručným shrnutím obsahu kapitoly.
Kapitola první se zabývá obecným úvodem k právu na stávku, jeho definicí a definováním
pojmů a otázek s tímto právem úzce souvisejících. Pracuje s právem na stávku jako
s jakýmkoliv jiným právem – tedy, zaměřuje se na jeho subjekt, objekt a obsah.
Kapitola druhá je historický exkurz do práva na stávku od dob nejstarších (respektive od
dob vrcholného středověku) až po dobu nedávno minulou.
Kapitola třetí se již právem na stávku zabývá konkrétněji z pozice de lege lata, zaměřuje se
na zakotvení tohoto práva v mezinárodním právu veřejném. Díky článku 11 Ústavy je Česká
republika mezinárodními smlouvami přímo vázána a z tohoto důvodu nelze mezinárodně
právní úpravu opomíjet.
Kapitola čtvrtá vychází se stejného základu jako předchozí kapitola. Díky členství
v Evropské unii je pro Českou republiku unijní právo nejen přímo aplikovatelné, ale jeho
aplikace má dokonce přednost před právem národním.
Kapitola pátá je, řekl bych, nejstěžejnější, zabývá se právem na stávku tak, jak je
(ne)upraveno ve vnitrostátním právu České republiky.
Kapitola šestá se zabývá otázkami, které s výkonem práva na stávku souvisí a
systematicky se nehodí do žádné z kapitol předchozích; jde o problematiku odpovědnosti za
škodu při stávce, dopadů stávky do oblasti práva sociálního zabezpečení a do práva
pracovního.

Konečně kapitola sedmá, a v této části poslední, se zabývá právem na stávku z pohledu de
lege ferenda, a to ve třech rovinách: mezinárodněprávní, unijního práva a českého
vnitrostátního práva.

