
ABSTRAKT 

Obsahem této diplomové práce je nastínění problematiky stávky a výluky v ČR, jak 

z hlediska současné právní úpravy, tak i z hlediska úpravy budoucí. Na předcházejících 

stránkách se pokouším uchopit stávku nejen z pohledu historického a ekonomického, ale také 

se snažím o srovnání jejích jednotlivých znaků v rámci vybraných zemí Evropské unie a o 

zdůraznění konkrétních zvláštností a zákonitostí, typických pro ten který stát či oblast. 

Nikoliv nepodstatnou část svého elaborátu jsem věnoval i stávkám v zákoně neupraveným a 

otázce jejich legality. Kdy jsem i za pomoci rozhodnutí soudů postupně dospíval k úplnému 

dokreslení stavu svobody sdružování u nás. Své poznatky jsem čerpal především z odborných 

děl právních špiček, článků význačných autorů a renomovaných odborníků a soudní 

judikatury. Oporou mi byly i zákony. Nutno ale podotknout, že v této zákonodárcem ne zcela 

probádané oblasti, byl jejich význam relativní. Stávku a výluku popisuji jako jev obecný, 

jehož přítomnost je žádoucí v každém vyspělém společenství. Zároveň beru v potaz i 

jednotlivé typologické aspekty těchto pracovně právních entit. 

 Cílem mé práce bylo vytvořit dílo, které by souvisle pojímalo celou šíři vztahů a 

dotýkalo se všech eventualit, které s sebou právo na stávku a na výluku přináší. Dále musím 

přiznat, že jsem právu na výluku nevěnoval tolik prostoru co právu na stávku. Důvodem je 

nejen strohost, jak literatury, tak i zákona, které se touto tématikou zabývají, ale především 

samotná neexistence reálného uplatnění tohoto institutu v praxi. Dále je třeba říci, že zákonná 

úprava stávky doznává značných mezer na rozdíl od výluky, jejíž zakotvení v zákoně se 

postupem času stále více jeví jako nadbytečné. Moje práce možná není dílem průlomovým, 

ale její hodnota spočívá v tom, že uceleným a nenásilným způsobem objímá celou materii 

práva na stávku a na výluku, která je některými autory pojímána jednostranně, bez potřebného 

nadhledu a s absencí jakéhokoliv jednotícího prvku. Já se ve své práci stavím do role 

nezávislého pozorovatele, který stávající situaci nejen hodnotí, ale snaží se také poukazovat 

na slabá místa současného právního stavu a navrhovat i některé způsoby řešení.  
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