RESUMÉ
Cílem mé diplomové práce bylo upozornit na problematiku postavení a ochrany dítěte v
pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení v širším kontextu. Jak vyplývá již z názvu práce,
jsou zkoumána dvě samostatná právní odvětví, a to jak z pohledu dítěte jako subjektu právních vztahů,
tak z pohledu skutečnosti „péče o dítě“, která odůvodňuje vyšší standard ochrany pro subjekty o dítě
pečující. V rámci části týkající se práva sociálního zabezpečení jsou u jednotlivých dávek upraveny i
případy souběhů s jinými dávkami napříč systémem sociálního pojištění, sociální podpory a sociální
pomoci. Celá práce je doplněna o rozměr právní úpravy Evropské unie, zejména s ohledem na
koordinační řízení.
Práce je členěna do šesti kapitol. Úvod uvede čtenáře do této problematiky. První kapitola se
zabývá pojmoslovím používaným v této práci – např. dítě, mladistvý zaměstnanec, nezaopatřené dítě,
životní minimum, existenční minimum atd. Kapitola dvě nabízí historický exkurz. Kapitola tři
nazvaná Přehled pramenů práva platné právní úpravy je dále členěna na 3 části podle pramenů práva,
kterými se zabývá – mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Kapitola čtyři pojednává o dítěti jako subjektu
pracovněprávních vztahů. Dítě (mladistvý) může v pracovněprávních vztazích vystupovat jako aktér
umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti, jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel.
Poslední část kapitoly čtvrté je věnována skutečnosti “péče o dítě”, která je relevantní skutečností v
pracovněprávních vztazích, neboť takovému zaměstnanci, který o dítě v určitém věku pečuje, zajišťuje
širší okruh práv, která by mu jinak nebyla poskytnuta – jde například o mateřskou dovolenou jako
osobní překážku v práci, nebo o ochrannou dobu znemožňující dát v zákonem stanovených případech
výpověď ze strany zaměstnavatele. Kapitola pět doplňuje předchozí kapitolu o úpravu práva
sociálního zabezpečení. Tato kapitola je shodně členěna na část, kde dítě vystupuje jako subjekt
daných vztahů a na část pojednávající o pomoci státu osobám pečujícím o dítě. Poslední kapitola je
věnována příslušné úpravě z pohledu práva Evropské unie s důrazem na úpravu zajišťovanou
koordinačními nařízeními.
V závěru práce je zhodnocena současná právní úprava z pohledu naplnění mezinárodních a
unijních závazků České republiky. Dále jsou nastíněny možné oblasti, kde se případné změny v platné
právní úpravě objevují nejčastěji. Závěrem je věnována pozornost otázkám spolupráce zákonného
zástupce mladistvého zaměstnance a zaměstnavatele, a to i s ohledem na ustanovení nového
občanského zákoníku.
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