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ANOTACE  

Tato disertační práce je předkládaná v rámci doktorského studijního programu 

na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě. Předkládaná práce se věnuje 

problematice postavení a činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích.  

Disertační práce podává výklad o podmínkách založení a vzniku odborových organizací, 

o podmínkách jejich působení u zaměstnavatele, jejich vnitřní struktuře, podmínkách 

jejich zrušení a zániku. Práce se též věnuje problematice plurality odborových 

organizací, jakož i problematice jednotlivých oprávnění odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích, a to se zaměřením na právo účastnit se kolektivního 

vyjednávání a právo uzavírat kolektivní smlouvy. Součástí práce je též výklad o 

problematice kolektivních sporů a jejich řešení, a to zejména se zaměřením na stávku 

coby krajní způsob řešení kolektivního sporu.  

Předkládaná disertační práce zahrnuje též výklad týkající se některých otázek 

souvisejících s postavením členů orgánů odborových organizací (tzv. odborových 

funkcionářů), jakož i historický exkurz věnující se postavení odborových organizací 

v době od vzniku samostatného čsl. státu v roce 1918 až do roku 1989 a nástinu vývoje 

v odborovém hnutí po roce 1989 a exkurz do práva na stávku ve vybraných státech 

Evropské unie.  



 

 

ABSTRACT  

 This dissertation is presented within the doctoral study on the Charles University 

in Prague, Faculty of Law. The presented dissertation addresses the issue of the status 

and activity of trade unions in labour relations. The dissertation deals with the 

conditions for legal foundation and creation of trade unions, the conditions for their 

operation at an employer, their organisational structure, the conditions for the 

dissolution and disbanding of trade unions. The dissertation is also devoted on the 

questions of plurality of trade unions, as well as the questions of jurisdiction and powers 

of trade unions in labour relations, focusing on the right of collective bargaining and the 

right to conclude collective agreements. The dissertation also deals with the collective 

labour disputes and the various methods of their resolving, focusing on the right to 

strike as an extreme means for resolving a collective dispute.  

 The presented dissertation also deals with certain issues related to the status of 

members of trade union bodies (union officials), with the status of labour organisations 

in the period from the founding of an independent Czechoslovak state in 1918 up until 

1989 and an outline of developments in the trade union movement after 1989 and also 

looks into the right to strike in selected countries of the European Union.  
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1. ÚVOD 

Předkládaná disertační práce se věnuje problematice postavení a činnosti 

odborových organizací v pracovněprávních vztazích. Dané téma považuji za vysoce 

aktuální, a to zejména vzhledem ke společenským a ekonomickým změnám, kterými 

společnost prochází. Takové změny přitom mohou mnohdy zasáhnout rovněž do 

pracovněprávních vztahů. V době probíhajících změn přitom zaměstnanci usilují o 

posílení jistoty zaměstnání, jakož i posílení jistoty ohledně jejich pracovních a 

sociálních podmínek. Obracejí se proto ve zvýšené míře k odborovým organizacím, 

které by jim dle jejich mínění měly tyto jistoty zaručit. Právě v takových dobách narůstá 

význam a aktivita odborových organizací, které coby zástupci zaměstnanců usilují o 

dosažení sociálních jistot zaměstnanců. Činnost odborových organizací se však 

samozřejmě neprojevuje jen v obdobích společenských a ekonomických změn. Rovněž 

v dobách stability či ekonomického vzrůstu vyvíjejí odborové organizace činnost, a to 

s cílem vyjednat a zajistit zaměstnancům lepší pracovní podmínky.   

Činnost odborových organizací nezahrnuje pouze jejich činnost 

v pracovněprávních vztazích u konkrétních zaměstnavatelů. Odborové organizace se 

věnují též obecným otázkám sociálních podmínek občanů a za tím účelem vstupují do 

jednání s představiteli státu. V rámci předkládané disertační práce jsou však tyto otázky 

zmíněny spíše okrajově; disertační práce se zaměřuje především na problematiku právní 

úpravy postavení a činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích.   

V souvislosti se společenskými a ekonomickými změnami, které přinesl rok 

1989, se mnoho lidí domnívalo, že činnost odborových organizací bude v dalším vývoji 

výrazně utlumena, ne-li zcela eliminována. Takové úvahy vycházely z povahy a 

postavení odborů v dobách komunistického režimu a z představy, že v nových 

poměrech již nebude dán zájem na odborové angažovanosti, a to právě s ohledem na 

úlohu a postavení odborů v dobách komunismu. I když bezprostředně po roce 1989 se 

mohlo skutečně zdát, že činnost odborů bude eliminována, takové úvahy se nakonec 

nenaplnily. 

Stále více zaměstnavatelů musí brát v úvahu, že při činnostech a rozhodování 

v oblasti pracovněprávní musí brát na zřetel existenci odborové organizace či 
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odborových organizací, které u něj působí, a jejich oprávnění vyplývající jim ze 

zákoníku práce. Nikoli zřídka se stává, že především z důvodu neznalosti právní úpravy 

postavení a oprávnění odborových organizací v pracovněprávních vztazích ze strany 

zaměstnavatelů dochází již na počátku zahájení působení odborové organizace u 

zaměstnavatele ke konfliktu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, který může 

ovlivňovat celou další spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. 

Zaměstnavatelé se mnohdy též různými způsoby snaží zabránit tomu, aby u nich 

odborová organizace začala působit a vykonávat svá oprávnění vyplývající jí ze 

zákoníku práce. Efektivní a férová spolupráce zaměstnavatelů a odborových organizací 

přitom může být mnohdy pro zaměstnavatele výhodná. Odborová organizace totiž může 

vhodnou komunikací se zaměstnanci přispět ke stabilizaci pracoviště či hladšímu přijetí 

změn u zaměstnavatele.  

Odborové organizace mají, na rozdíl od jiných zástupců zaměstnanců (rada 

zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

v pracovněprávních vztazích, výsadní postavení. Zákoník práce jim přiznává řadu 

oprávnění, kterými mohou zasahovat a ovlivňovat pracovněprávní vztahy a pracovní 

podmínky zaměstnanců. Z možných oprávnění odborových organizací lze zdůraznit 

jejich právo účastnit se procesu kolektivního vyjednávání a právo uzavírat za 

zaměstnance kolektivní smlouvy, které upravují nejen pracovní podmínky a práva 

zaměstnanců – členů odborových organizací, ale též pracovní podmínky a práva 

zaměstnanců odborově neorganizovaných.  

Cílem této práce je proto podat ucelený výklad o podmínkách založení a vzniku 

odborových organizací, o podmínkách jejich působení u zaměstnavatele, jejich vnitřní 

struktuře, podmínkách jejich zrušení a zániku, jakož i o jednotlivých oprávněních 

odborových organizací v pracovněprávních vztazích, a to se zaměřením na dle mého 

názoru nejvýznamnější oprávnění odborových organizací – právo účastnit se 

kolektivního vyjednávání a právo uzavírat kolektivní smlouvy. V rámci výkladu o 

kolektivním vyjednávání bude pozornost věnována samozřejmě též problematice 

kolektivních sporů, a to se zaměřením na problematiku práva na stávku a problematiku 

neexistence obecného zákona o stávce a výluce. S ohledem na význam stávky jako 

jednoho z krajních prostředků řešení kolektivního sporu je v této práci zahrnuta kapitola 

podávající stručný náhled na právo na stávku ve vybraných zemích Evropské unie.  
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Vzhledem k významu členů orgánů odborových organizací (tzv. odborových 

funkcionářů) coby faktických zástupců zaměstnanců, kteří vstupují do přímých jednání 

se zaměstnavatelem při realizaci jednotlivých oprávnění odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích, je záměrem této práce též seznámit čtenáře s postavením 

těchto odborových funkcionářů.  

Jednotlivým kapitolám, které se věnují shora uvedeným otázkám, předchází 

stručný historický exkurz věnující se postavení odborových organizací v době od vzniku 

samostatného čsl. státu v roce 1918 až do roku 1989 a nástinu vývoje v odborovém 

hnutí po roce 1989. Tuto kapitolu jsem do své práce zařadila, jelikož se domnívám, že 

pokud je podáván výklad o dnešním postavení a činnosti odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích, je vhodné, aby bylo předtím nastíněno postavení a činnost 

odborových organizací v minulosti. Na druhou stranu však tato práce není zaměřena na 

historii odborového hnutí, a proto jsem z českých dějin vybrala jen uvedené období, 

k němuž se historický exkurz vztahuje. Období českých dějin od vzniku samostatného 

čsl. státu v roce 1918 do roku 1989, resp. do doby bezprostředně následující po roce 

1989, jsem zvolila zejména proto, že vybrané období dějin poskytuje relativně široké 

spektrum různých společenských a ekonomických období, na nichž je dle mého názoru 

možné ilustrovat činnost a postavení zástupců zaměstnanců v různých společensko-

ekonomických poměrech.   

Předkládaná práce v jednotlivých kapitolách věnujících se právní úpravě 

postavení a činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích jednak 

seznamuje s platnou právní úpravou daných otázek a tuto hodnotí zejména z hlediska 

její dostatečnosti, dále však v relevantních částech tuto právní úpravu srovnává 

s dřívější právní úpravou, jakož i nabízí úvahy de lege ferenda.  

Tato práce vychází z právního stavu platného ke dni 31.12.2014.   
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2. ODBOROVÉ HNUTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH OD ROKU 1918  

2.1. Odborové hnutí v českých zemích v období tzv. první a druhé 

republiky 

2.1.1. Struktura odborových organizací v českých zemích bezprostředně po 

vzniku nového československého státu 

Ukončení první světové války a vznik samostatného československého státu 

měly za následek vznik nového politicko-ekonomického uspořádání, čímž došlo mj. též 

ke změně podmínek pro fungování odborového hnutí v českých zemích.  

Od vzniku samostatné Československé republiky tvořily podstatnou část 

odborového hnutí v českých zemích v zásadě tři největší odborové centrály. Jednalo se 

o Odborové sdružení českoslovanské (OSČ), které působilo již před rokem 1918 a 

politicky bylo spojené s Českoslovanskou sociálnědemokratickou stranou dělnickou 

(ČSDSD), dále o Českou obec dělnickou (ČOD), která byla spojená s Českou stranou 

národněsociální (ČSNS), a konečně o Zentralgewerkschaftskommission des deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB), která byla spojená s Deutsche sozialdemokratische 

Arbeiterpartei (DSAP).  

Po první světové válce došlo k obnovení přerušených jednání o sloučení mezi 

OSČ a ČOD provázené novými snahami o sloučení sociální demokracie a 

národněsociální strany coby stran, se kterými byla uvedená odborová hnutí propojena. 

Ačkoli zpočátku byly snahy urychlit dohodu obou odborových hnutí, diferenciace 

názorových rozdílů mezi OSČ a ČOD se prohlubovala. Toto bylo způsobeno především 

odlišným pohledem na priority u obou těchto odborových centrál. Zatímco ČOD byla 

prostoupena zejména „všenárodním“ duchem, OSČ kladlo větší důraz na sociální oblast. 

Ukázalo se tedy, že v nebližší době po skončení první světové války nepřichází sloučení 

obou odborových hnutí v úvahu a jednání mezi oběma odborovými hnutími se ocitlo na 

mrtvém bodě.  

Změny související s rozpadem Rakousko-Uherska a vznikem samostatného 

Československého státu se nedotkly těch odborových organizací, které byly vytvořeny a 

fungovaly na autonomním principu (zejm. OSČ a ČOD). Činnost organizací, které 

tvořily součást celorakouských svazů, však byla změnou poměrů samozřejmě dotčena a 
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musela hledat vlastní identitu (jednalo se o české centralistické organizace a také o 

německé sociálnědemokratické odborové organizace v pohraničních oblastech). 

V českých zemích došlo ke sloučení českých centralistických organizací 

(působících v rámci celorakouských svazů) s autonomní OSČ. Toto spojení, jakož i 

jednání s ČOD se v zásadě týkalo pouze českého odborově organizovaného dělnictva. 

Aktuální však zůstával vztah mezi českými organizacemi a organizacemi sdružujícími 

dělnictvo ostatních národností v rámci nového československého státu. Za ideální bylo 

samozřejmě z české strany považováno vytvoření jednotné internacionální ústředny, 

jejímž základem by se stala dosavadní organizační struktura s tím, že by byla 

přizpůsobena specifickým zájmům a potřebám jednotlivých národnostních složek.  

V tomto smyslu bylo již na konci roku 1918 zahájeno jednání s představiteli 

odborových organizací na Slovensku, kteří projevili ochotu přistoupit na návrhy OSČ. 

Ačkoli realizace dohody o sloučení slovenských odborových organizací s českými 

ústřednami nebyla jednoduchá a snadná, byly činěny několikeré akce na podporu 

sloučení slovenských odborových organizací s českými ústřednami. Již koncem roku 

1919 bylo na Slovensku ve svazech OSČ organizováno přes jedno sto tisíc členů.  

Organizace sdružující výlučně nebo převážně odboráře maďarské a německé 

národnosti se však k začlenění do OSČ stavěly značně rezervovaně až negativně. 

Důvody tohoto postoje byly především jejich přetrvávající tradiční organizační vazby 

na Budapešť, nejistota státoprávního uspořádání středoevropského prostoru a rovněž 

zhoršující se sociální situace na Slovensku. Odborově organizované dělnictvo 

orientované sociálnědemokraticky se hned po převratu nesloučilo s českými 

odborovými svazy. Maďarské skupiny bývalých budapešťských svazů vytvořily 

v Bratislavě tzv. Unii odborových organisací a teprve, když viděly nereálnost dalšího 

samostatného rozvoje, došlo v říjnu 1919 k dohodě s OSČ, podle které mohla existovat 

v jednom státě jen jedna odborová ústředna, dělená podle jazykové potřeby na sekce.  

Odlišným a složitějším způsobem než na Slovensku se vyvíjela situace 

v pohraničních oblastech českých zemí. Předáci německých sociálnědemokratických 

politických i odborových organizací se po vyhlášení československé samostatnosti 

postavili na krajně nacionalistické stanovisko a fakticky podpořili iredentistické aktivity 

německých poslanců z pohraničí. Odmítali myšlenku organizačního sjednocení s čs. 

sociální demokracií a OSČ, když se cítili i nadále součástí rakouského státu a vídeňské 
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odborové ústředny. Přestože se po obsazení pohraničí čs. vojenskými jednotkami (do 

konce roku 1918) postupně ukazovala snaha nadále setrvávat na uvedeném postoji jako 

neudržitelná, jen postupně byla předáky německých odborů v pohraničí přijímána nová 

realita. V dubnu 1919 se zástupci německých socialistických odborových organizací a 

skupin, které byly doposud členy vídeňských svazů, usnesli na vytvoření vlastních 

separátních odborových svazů pro německé Čechy a prozatímních zemských 

odborových komisí, tedy bez vazby na rakouské ústředí. Teprve od září 1919 docházelo 

k prvním poradám se zástupci OSČ, na nichž se projednával předběžný návrh čs. 

odborářů na vytvoření jednotných odborových svazů. Na straně německých zástupců 

nakonec došlo k výraznému posunu, když byla uznána nezbytnost odborové jednoty a 

uzavřena dohoda o vytvoření společného výboru, do něhož by ústředny vyslaly po pěti 

představitelích. Tento obrat byl nesporně způsoben intervencemi Mezinárodního 

odborového svazu, jehož zásadou bylo „Jedna země – jedna centrála“.  

Ještě daleko složitěji se vytvářely vazby mezi pražským ústředím a vedením 

jednotlivých svazů v českých zemích a odborovými skupinami na Podkarpatské Rusi.  

Jakmile byl politicky rozhodnut osud Těšínského Slezska, přistoupilo se rovněž i 

zde k jednání o sloučení polských odborově organizovaných dělníků 

s československými (českými) svazy.  

Ve srovnání s vývojem na počátku a v prvních letech války, kdy došlo 

k výraznému poklesu členstva, se i přes nepříznivý vývoj sjednocovacích snah 

odborové hnutí v českých zemích od konce války výrazně oživovalo, zvláště v OSČ. 

Vedle shora uvedených tří odborových centrál fungovaly ještě tzv. občanské ústředny a 

další desítky samostatných organizací.  

Porážkou levice na konci roku 1920 definitivně skončilo období hledání 

možností sjednocení socialistických odborových centrál. Rozštěpením ČSDSD na 

vlastní stranu sociálnědemokratickou a stranu komunistickou v květnu 1921 byl rozkol 

přenesen i do odborových struktur.  

V prvních třech letech po vzniku samostatného čs. státu lze obecně konstatovat 

značný nárust členstva odborových organizací všech směrů. K důvodům tohoto stavu 

patří především narůstající autorita odborů mezi zaměstnanci, která přivedla dosud 

indiferentní dělníky a zřízence mezi odboráře, dále potom též odstranění přežívajících 

výhrad vůči odborovému sdružování v některých zaměstnaneckých kategoriích, jakož i 
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další otevírání nových průmyslových závodů. Docházelo též ke změně názoru některých 

zaměstnavatelů k existenci odborových organizací na jejich pracovištích.  

Pro úplnost je dále vhodné též uvést, že vedle shora uvedených socialistických 

odborových ústředen působily již před válkou v českých zemích dvě české 

křesťanskosociální ústředny, které se po vzniku ČSR transformovaly do Říšské 

československé všeodborové komise křesťanskosociální. Křesťanskosociální odbory 

byly provázány na křesťanskosociální a katolické strany.  

Rokem 1922 lze zaznamenat již náhlý pokles počtu odborově organizovaných. 

Tento pokles je přitom možné vysvětlit rozkolem v sociálnědemokratické straně, jakož i 

celkovým zklidněním situace ve společnosti po předchozím revolučním vývoji. 

K poklesu odborové organizovanosti přispělo též získání určitých sociálních výhod 

zaměstnanců.  

V nové podobě se též objevil ještě z dob monarchie pocházející starý problém 

negativně se projevující dělnické solidarity a morálky, tj. stávkokazectví a tzv. žluťáctví. 

V roce 1919 byl založen Ústřední svaz československých průmyslníků. Jednalo se o 

odborovou organizaci zaměstnavatelskou, někdy též označovanou jako žluté (žluťácké) 

odbory. Svaz vystupoval proti závodním radám, proti socializaci a také proti řadě 

dalších sociálně politických předloh na ochranu zaměstnanců. Snah o zakládání žlutých 

organizací se ujala Československá národní demokracie.  

První poválečné roky v odborovém hnutí v českých zemích znamenaly 

zformování základní organizační struktury, která nabízela zaměstnancům mnohotvárné 

rozvrstvení, jež bylo představováno pestrou nabídkou odborových ústředen, organizací 

a spolků. Odbory v českých zemích zaujímaly naprosto prioritní postavení ve srovnání 

se situací na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Do nových poválečných poměrů 

v českých zemích vstupovaly odbory jako poměrně významná síla, s níž se muselo v 

prvorepublikovém politickém systému počítat.  

Odbory od svých členů vybíraly příspěvky, z nichž byly hrazeny nutné výdaje na 

provoz ústředen a svazů, a to včetně těch zařízení, jež pečovala o členy. Poskytovaly se 

z nich členům též finanční podpory v těžkých situacích, do nichž se členové dostali. 

Odbory tak byly jakousi hospodářskou základnou pro přežití dělnictva, když se ocitlo 

v konfliktu se zaměstnavatelem, a to především ve stávce nebo při postižení výlukou. 
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Často přitom odbory poskytovaly výpomoc i „svým“ politickým stranám, s nimiž byly 

propojeny.  

Špičku odborářských ústředen tvořili tajemníci odborových svazů a členové 

předsednictva spolu s vůdci odborových centrál. Pod nimi stáli členové krajských 

vedení odborových svazů a o něco níže předsedové odborových organizací (skupin) a 

předsedové závodních rad (resp. závodních výborů). Funkcionářskou základnu tvořily 

početné kádry funkcionářů odborových skupin jednotlivých profesí na závodech i 

funkcionáři tzv. všeodborových uskupení. Zvláštní součást této organizační struktury 

tvořili dělničtí zástupci v nemocenských a úrazových starobních pojišťovnách a 

v celostátních sociálních pojišťovacích ústavech, které tvořily vrcholné instituce státem 

zaručené sociální péče o zaměstnance. Profesionály (tj. finančně odměňovanými) byli 

pouze špičkoví funkcionáři odborářských ústředen, přičemž mnozí z nich působili 

prostřednictvím politických stran i jako zákonodárci v Národním shromáždění.  

2.1.2. Zásadní směry odborové činnosti bezprostředně po vzniku nového 

československého státu 

Hlavní obsahovou náplní činnosti odborových hnutí po vzniku samostatného 

československého státu bylo prosazování dílčích požadavků především z oblasti 

sociálního zákonodárství, jakož i z oblasti mzdové a pracovní. Brzy po vzniku 

Československé republiky byla vydána série nařízení a zákonů, jež vyvrcholila přijetím 

zákona č. 63 o všeobecné státní podpoře v nezaměstnanosti, zákona č. 91 o 

osmihodinové pracovní době a zákona č. 92 o zřízení Všeobecného pensijního ústavu 

v Praze. Postupně byly v průběhu roku 1919 vydávány další předpisy v sociální oblasti.  

V roce 1919 rovněž docházelo k hospodářským bojům za úpravu mezd a platů, 

což přinášelo odborům větší prostor pro získávání nových členů. Kolektivní smlouvy 

přinášely zaměstnancům určité zvýšení nominálních mezd (zvlášť pokud jde o méně 

kvalifikované kategorie) a poskytovaly zaměstnancům dočasný nárok na nejrůznější 

příplatky (např. drahotní, na ošacení, aj.). Již v roce 1921 se však odborová hnutí 

musela stále častěji bránit proti zaváděným mzdovým a platovým srážkám. Docházelo 

ke mzdovým sporům, které často přerostly ve stávky. Změnil se přitom charakter stávek, 

které již neměly „útočný“ charakter za vydobytí výhod, nýbrž charakter stávek 

„obranných“ hájících získané postavení zaměstnanců.  
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Dělnictvo v Československu netlačilo radikálně na prosazení a právní zakotvení 

co nejširších kompetencí dělnických zastupitelských orgánů – závodních výborů a rad. 

Nejrozhodněji se ve svém odvětví domáhali spolurozhodování horníci. Jejich základním 

požadavkem bylo zespolečenštění báňského průmyslu. V názorech na jeho formu se 

však projevovaly značné rozdíly. Brzy se však ukázala nereálnost většiny těchto 

představ, což potvrdila konečná verze zákona o závodních a revírních radách v hornictví. 

Tato právní úprava se přitom stala určitým základem pro úpravu v ostatních výrobních i 

nevýrobních odvětvích podnikání. Zákon o závodních výborech v ostatních odvětvích 

předpokládal zřizování závodních výborů v závodech nad 30 zaměstnanců.  

Ustavování závodních výborů však probíhalo značně pomalu. Závodní výbory 

byly v zásadě koncipovány jako nástroj spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Měly působit při udržování kázně a pořádku v závodě, dozírat na dodržování 

pracovních smluv a pečovat o nekonfrontační vztah mezi správou závodu a zaměstnanci. 

Závodní výbor nesměl k hájení zájmů zaměstnanců využívat prostředků narušujících 

chod podniku, tj. např. stávek. Závodní výbory byly přitom jedinou institucí, která 

zastupovala zájmy nejen odborově organizovaného, ale i neorganizovaného dělnictva.  

Typickým znakem prvorepublikové sociální politiky byla součinnost státní a 

dobrovolné sociální péče, prezentovaná různými dobrovolnými organizacemi, spolky a 

odbornými ústavy, na které stát přenášel některé úkoly veřejné správy. Stále 

významnější součástí státní politiky se stávala oblast sociálního pojištění, do které 

spadalo vedle veřejnoprávního opatření a zaopatřovacích požitků státních zaměstnanců 

též penzijní pojištění soukromých zaměstnanců, hornické pojištění a rovněž pojištění 

zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.  

Relativně širokou oblast sociální politiky státu tvořila ochrana dělnictva, 

nemocenské pojištění a úrazové pojištění, zprostředkování práce, ochrana domácího 

trhu a další. Spadala sem rovněž veškerá státní opatření směřující ke zmírnění důsledků 

nezaměstnanosti a problémy související s nájmem pracovníka (tj. pracovní smlouvy, 

podmínky práce, atd.). Další významnou součástí sociální politiky státu byla oblast 

základních problémů životní úrovně obyvatel (tj. např. ochrana nájemníků, ochrana 

spotřebitelů, vystěhovalecká politika státu).  
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2.1.3. Činnost odborových hnutí v českých zemích před hospodářskou krizí 

Počátkem dvacátých let již nebylo pochyb o tom, že se v Československu 

podařilo stabilizovat republikánský demokratický systém, jehož nezbytnou součástí se 

staly odbory. Odborové hnutí v českých zemích procházelo vývojem od spolků 

k jednotně řízeným organizacím velkých centrál s rozsáhlým aparátem.  

Do činnosti odborových hnutí se promítlo též založení a vznik Komunistické 

strany československé (KSČ) v roce 1921. Komunistická strana československá stejně 

jako komunisticky orientovaní odboráři působící nadále v rámci Odborového sdružení 

českoslovanského (OSČ) se totiž hlásili ke dvěma zcela odlišným politickým systémům. 

Předně KSČ představovala jedinou skutečnou mnohonárodnostní politickou stranu coby 

součást politického systému parlamentní demokracie v Československu, dále potom 

jakožto sekce Komunistické internacionály byla fakticky řízená z Moskvy, tj. 

z totalitárně zaměřeného ústředí. Již od svého založení věnovala KSČ odborové otázce 

značnou pozornost a usilovala o získání většiny dělnictva pro komunistické ideje. KSČ 

v této souvislosti nahrávala též vnitropolitická situace v zemi v létě 1921, když v tomto 

období bylo přijato několik zákonů omezujících dosavadní práva dělnictva.  

Ke zhoršení sociální situace přispívala rovněž valutární politika státu, kdy ve 

jménu deflační politiky byly soustavně snižovány mzdy a platy. Pro odborové 

organizace tak představovala problematika mzdové politiky jednu z klíčových oblastí 

jejich činnosti. Úkolem odborů nebyla jen snaha o dosažení vyšších mezd, nýbrž rovněž 

snaha zabránit tomu, aby zvýšení mezd nebylo současně provázeno zvyšováním cen 

životních potřeb.  

Za zmínku přitom stojí, že ve společnosti bylo hluboce zakořeněno podceňování 

ženské práce, takže často se dokonce odborové organizace při vyjednáváních nebránily 

přistoupit na zásadu, že za stejnou práci budou rozdílné mzdy u mužů a žen. Kolektivní 

smlouvy proto často se souhlasem odborů znevýhodňovaly ženskou práci.  

Stávky měly opět charakter spíše obranný a vyznačovaly se důslednější 

organizační připraveností. Byly často řízeny celými odborovými svazy, popř. i za 

podpory odborových centrál. K lepší koordinaci stávek se dokonce často vytvářela 

účelová koaliční seskupení. Přesto stoupal počet neúspěšných stávek, popřípadě stávek 

jen částečně úspěšných.  
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Nejzávažnější sociální problém představovala nezaměstnanost, což si odborové 

organizace plně uvědomovaly. Za nejnaléhavější prostředek ke zmírnění průmyslové 

krize bylo označeno zavedení veřejných prací a veřejných staveb.  

V rámci Odborového sdružení českoslovanského (OSČ) docházelo k vnitřním 

rozporům a vylučování těch svazů, jejichž vedení se odmítalo řídit platnými stanovami 

a obecně zastávanou politikou OSČ. Tyto rozbroje byly přitom způsobovány především 

rozbíječskou politikou levicových – komunistických předáků. Obdobně docházelo 

k vylučování prokomunistických odborových skupin též 

v Zentralgewerkschaftskommission des deutschen Gewerschaftsbundes (DGB).  

Čeští komunističtí odboráři na tuto situaci reagovali svoláním konference, na níž 

žádali obnovení jednoty odborové politiky a vyzvali vedení OSČ, aby odvolalo svá 

rozhodnutí o vyloučení svazů z OSČ a k jednání o vzniklé situaci. K žádným kontaktům 

mezi vedením OSČ a skupinou komunistických odborářů však nedošlo, jelikož levicoví 

odboráři si kladli pro jednání neakceptovatelné požadavky. Nakonec tedy došlo 

k založení separátní přísně centralizované komunistické odborové ústředny s názvem 

Mezinárodní všeodborový svaz (MVS), který se stal součástí Rudé odborové 

internacionály. Nově vytvořený MVS zahajoval svou činnost se svazy, které byly 

předtím vyloučeny z OSČ.  

Vedení KSČ po odborových organizacích vyžadovalo, aby se podřizovaly jejímu 

diktátu. Prakticky to znamenalo, že odborové organizace byly nuceny vstupovat do 

mzdových bojů a stávek, o nichž odboroví funkcionáři předem věděli, že jsou pro ně 

nevýhodné a bezvýsledné a že v očích jejich členů MVS poškodí. Prohrané stávky a 

nadiktovaný postup měl za následek úbytek členské základny.  

Rozkladný proces v OSČ posílil ty odborové organizace, které dosud patřily 

spíše k těm slabším. Vzrostla např. členská základna křesťanskosociální odborové 

ústředny. Stejně tak se stalo v případě Mezinárodního všeodborového svazu (MVS), 

jakož i Národního sdružení odborových organisací (tzv. žluté odbory).   

Od roku 1924 docházelo opět k oživení výroby a zlepšování ekonomické situace 

země. Tento hospodářský vzestup se projevil též v sociální oblasti. Klesala 

nezaměstnanost, zvyšovaly se nominální mzdy a stoupala rovněž jejich reálná hodnota. 

Nepodařilo se však zastavit sociální diferenciaci uvnitř zaměstnanců. Mezi dělníky se 

dále stupňovaly již existující rozdíly v příjmech. Větší důraz byl kladen na uzavírání 
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kolektivních smluv, jelikož právě ty uváděly do života mnohá opatření sociálního 

zákonodárství. S ohledem na hospodářský vzestup se charakter stávek změnil a tyto se 

opět staly spíše stávkami útočnými směřujícími k vydobytí lepšího postavení 

zaměstnanců. Zorganizovat stávku přitom bylo snadnější, jelikož pracovních sil nebyl 

dostatek a nezaměstnanost byla nižší.  

Projevil se přitom radikální přístup komunistických odborů k otázce vedení 

sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, což svědčilo o nepřizpůsobivosti vedení 

komunistické ústředny dané realitě a o jejich bojovnosti.  

K hájení svých zájmů si podnikatelé založili Konfederaci československých 

zaměstnavatelských organizací.  

2.1.4. Odborové hnutí v českých zemích v době velké hospodářské krize a tzv. 

druhé republiky 

V Československu probíhala hospodářská krize nerovnoměrně podle určitých 

oblastí. Hospodářská krize se přitom nutně odrazila též v sociální oblasti. Výrobní 

provozy se dokázaly udržet jen za cenu radikálního snižování nákladů, zejména mezd. 

Neustále stoupal počet nezaměstnaných, přičemž nezaměstnanost stoupala 

nerovnoměrně v jednotlivých výrobních odvětvích. Velká míra nezaměstnanosti musela 

vyvolat reakci nejen na straně vlády, ale též na straně odborů. Ze strany odborů začala 

být věnována zvláštní pozornost též sociálním poměrům dělnické mládeže
1
 a mladé 

inteligence.  

Sociální politika státu dávala přednost hájení hospodářských zájmů dělnictva 

v rámci státního uspořádání, a proto se prosazovaly zejména socialistické odborové 

centrály, které se spolupodílely na vládní politice. S obdobnými postoji začaly 

vystupovat rovněž nesocialistické odborové centrály, které byly sice početně slabší, 

nicméně svým zaměřením byly blízké vládním stranám, zejména straně agrární a lidové.  

Soustava sociální správy překvapivě krizi přežila a zůstala zachována. Pouze 

zesílily některé její nedemokratické prvky.  

V období velké hospodářské krize nastal výrazný propad stávkového hnutí 

v českých zemích. Důvodem tohoto byla zejména velká zásoba nezaměstnaných za 

                                                 
1
 Mládeží byla chápána ta část společnosti, která nepřesáhla věku 24 let, přičemž věková hranice pro 

vstup do odborů byla 21 let.  
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branami závodů ochotných nastoupit do práce i za zhoršených pracovních podmínek, 

jakož i stávkokazectví jiných odborových centrál než těch, které stávku připravovaly, 

jakož i skutečnost, že konsolidovaný kapitalistický systém hospodářství neskýtal 

prakticky žádnou naději na „socialistickou budoucnost“. K poklesu stávkového hnutí 

došlo též z politických důvodů. Socialistické odbory totiž volaly po sociálním klidu, 

který byl nezbytný k vnitřní stabilitě republiky. Stávky v letech 1931 - 1933 byly 

převážně stávkami obrannými, majícími za cíl udržet vydobyté postavení zaměstnanců, 

nicméně od roku 1934 již ve stávkách začínají převažovat požadavky na zvýšení mezd a 

stávky tak začínají získávat charakter stávek útočných.  

Úsilí odborů se v letech velké hospodářské krize soustředilo na hledání 

východisek z těžké sociální situace, do níž se dostala značná část členů odborových 

organizací.  

Na počátku hospodářské krize nebyla situace v odborech příliš optimistická. 

Došlo ke zvýšení odborové roztříštěnosti a celkově též ke stagnaci odborové 

organizovanosti, která byla způsobena zejména hospodářskou prosperitou koncem 

devadesátých let, jež u mnohých zaměstnanců vyvolala dojem o zbytečnosti 

odborových organizací. Stále aktuálním problémem přitom zůstávala otázka sjednocení 

odborového hnutí. Odbory si nicméně od roku 1918 vybudovaly v českých zemích 

postavení, díky kterému se s nimi muselo i v době velké hospodářské krize počítat.  

V letech velké hospodářské krize docházelo mezi stávajícími odborovými 

centrálami k dalšímu tříštění, což mělo za následek další drobení odborového hnutí 

v českých zemích a vznik nových odborových ústředí
2
.  

Vzhledem ke skutečnosti, že velká hospodářská krize naučila podnikatele 

racionalizovat výrobu a šetřit, zaměstnanost se po hospodářské krizi vyvíjela značně 

nepříznivě. V roce 1937 došlo nejen k hospodářskému oživení a obratu, ale také 

k výraznému vzestupu stávek, a to zejména co do počtu postižených závodů a 

stávkujících zaměstnanců. Těžiště těchto stávek bylo ve vnitrozemí, nicméně proběhlo 

též několik stávek v pohraničí, které svým zaměřením neměly jen sociální charakter, ale 

též politický podtext v podobě nacionálních štvanic řízených Sudetendeutsche Partei 

                                                 
2

 Ke stávajícím odborovým ústředím přibyly např. nové ústředny s názvem Středoškolský svaz, 

„Střed“ ústředna odborových organisací soukromého úřednictva a obchodního pomocnictva, 

Československá obec zaměstnanecká, odborová ústředna svazů, odborů a organisací zaměstnaneckých 

v ČSR.  
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(SdP), jež se snažila svést veškerou odpovědnost za neutěšený stav na české a židovské 

podnikatele. 

V polovině třicátých let se odbory v českých zemích přiblížily svou členskou 

základnou k padesátiprocentní hranici všech odborově organizovaných zaměstnanců.  

Pozornost českých odborů se od počátku roku 1938 stále více upínala 

k vnitropolitickým událostem, které signalizovaly vážné ohrožení demokracie a 

celistvosti republiky. Zejména Odborové sdružení českoslovanské (OSČ) iniciovalo 

řadu akcí, kterými upozorňovalo na daný stav.  

Mnichovská kapitulace a její důsledky vytvořily zcela novou situaci. Nastalo 

období zjednodušování politického života v pomnichovské tzv. druhé republice 

spočívající v přebudování celého politického systému, což se muselo odrazit i 

v odborovém hnutí. Záborem pohraničí nacistickým Německem zmizely německé 

odborové centrály.  

Spolu s hospodářskými a sociálními otázkami se stupňoval tlak ze strany OSČ 

k trvalejšímu spojení a sjednocení odborového hnutí v českých zemích.  

Vláda Rudolfa Berana rozhodla dne 25.1.1939 o dosazení vládních komisařů do 

sdružení a spolků. Tímto úkonem byly odborové organizace fakticky postaveny pod 

kontrolu vlády, což vyvolalo v OSČ, jakož i v Národní straně práce zvýšený rozruch.  

Pozici nejsilnější ústředny si zachovalo OSČ; postavení druhé nejsilnější 

centrály si zachovala ČOD.  

2.2. Odborové hnutí v českých zemích v období Protektorátu Čechy a 

Morava 

Okupace českomoravského území a následné vyhlášení Protektorátu Čechy a 

Morava urychlilo sjednocovací proces odborových organizací. První dny protektorátu 

však byly charakteristické zejména vyčkáváním, jaký postoj k odborům bude okupanty 

přijat. V zásadě existovaly dvě možnosti, jedna připouštějící možnost alespoň nějakého 

odborového hnutí a druhá, která navrhovala rozpuštění jakýchkoliv odborů, zabavení 

jejich majetku a zavedení nucené organizace po vzoru Německé pracovní fronty. 

Okupanti zpočátku do odborových záležitostí otevřeně nijak nezasahovali a nechávali 

vývoji spíše volnější průběh.  
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Po vzniku strany Národního souručenství (NS) bylo důležité, jaký přístup 

zaujme tento politický útvar k otázce odborů. Odbory požadovaly nezávislost a 

vyjasnění vzájemného vztahu. Ačkoli zpočátku nebyla doporučena samostatnost 

odborového hnutí, které by bylo vybudováno vedle politické organizace Národního 

souručenství (NS), nakonec se podařilo prosadit názor na existenci autonomního 

odborového hnutí. V červnu 1939 došlo k uzavření kompromisní dohody mezi NS a 

zástupci odborů vystupujícími za novou Národní odborovou ústřednu zaměstnaneckou 

(NOÚZ), která byla uznána jako vrcholný útvar sjednoceného odborového hnutí 

v protektorátu. V NOÚZ se sloučilo dosavadních devět odborových ústředen. V českých 

zemích nadlouho skončilo období odborové plurality. 

Následně se začala formovat organizační struktura NOÚZ od ústředí až po 

jednotlivé závody. Pilíř organizační struktury představovaly jednoty, do nichž přešlo 

členstvo z bývalých svazů. Každá z jednot řídila své skupiny a měla vlastní finanční 

hospodaření. V jednotách a jejich ústředích spočívalo také těžiště veškeré odborové 

práce. Centrála NOÚZ byla spíše jen koordinačním střediskem. Jednoty se dále dělily 

na místní skupiny. Další organizační prvky tvořily okresní všeodborové komise, do 

nichž vysílaly jednotlivé skupiny své zástupce. Z nich bylo sestaveno předsednictvo 

jmenované NOÚZ. Zpočátku měly jednoty poměrně značnou volnost, od roku 1941 do 

roku 1943 však docházelo k odbourávání jejich relativní samostatnosti a zcentralizování 

organizace do rukou několika jedinců.  

Pokud jde o veřejné zaměstnance, bylo rozhodnuto, že budou mít vlastní 

ústřednu – Ústředí veřejných zaměstnanců (ÚVZ).  

Pokud jde o činnost NOÚZ, již zpočátku vedla četná jednání s průmyslníky a 

vládními činiteli v otázkách nové úpravy dovolených a mzdových záležitostí. 

Nejčastějšími způsoby činnosti odborů byly intervence, petice, memoranda a žádosti.  

V protektorátu bylo zavedeno státní řízení mezd spočívající v zákazu jejich 

zvyšování. Právním základem pro tuto mzdovou politiku bylo nařízení č. 118/1939 Sb., 

o hromadných smlouvách pracovních a o zabezpečení jednotné politiky mzdové, které 

zavedlo schvalování kolektivních smluv protektorátním ministerstvem sociální a 

zdravotní správy. Později byla tomuto schvalovacímu řízení podrobena jakákoliv 

úprava mzdových poměrů v podnicích, které měly alespoň 20 stálých zaměstnanců. Dle 
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vládního nařízení č. 330/1939 Sb., o státním řízení mzdové politiky, byly mzdy 

jednoduše určené, a to s vyloučením účasti dělnictva.  

Válečná drahota si vyžadovala různé přídavky ke mzdám. Rovněž na poli 

sociálního pojištění docházelo za okupace k nominálnímu zvyšování dávek, avšak ve 

skutečnosti jejich reálná hodnota klesala.  

Ke stávkovému hnutí docházelo za protektorátu ve značně omezení míře. První 

stávková vlna dala již v červnu 1939 podnět k zákazu vyhlášení stávek. Roku 1939 

došlo k několika stávkám, které měly ilegální charakter. Dělníci kladli odborářské 

požadavky a jakmile se objevilo gestapo, většinou opět pokračovali v práci.  

Podstatnými změnami prošel systém zastoupení zaměstnanců na závodech, 

závodních radách a výborech. Instituce nebyly odstraněny, nicméně byly zbaveny 

veškerých demokratických rysů. Funkční období dosavadních závodních rad a výborů 

bylo prodlužováno, takže volby se odkládaly a od roku 1943 bylo zaváděno jmenování 

členů závodních rad ministerstvem hospodářství a práce v součinnosti se zaměstnavateli 

a úřady práce. V roce 1941 zřídili okupanti v závodech zvláštní policejní orgány, tzv. 

Werkschutz.  

V období protektorátu jsou z oficiálních míst odborů cítit obavy a také strach 

z toho, že okupanti odborovou centrálu zlikvidují a existující odborové organizace 

rozpustí. Pud sebezáchovy často nutil odborové funkcionáře k chování, které sledovalo 

za cíl okupaci nějak přežít a nevystavovat se zbytečným represáliím, což ostatně 

ovládalo převážnou většinu národa. Odboráři jen obezřetně předkládali své požadavky, 

vědomi si toho, že jen těžko mohou odporovat okupačním úřadům, proto jim naopak 

spíše ustupovali. Ne vždy tak odbory nacházely pochopení u svých členů, a tak se často 

začaly objevovat pochybnosti o účelnosti odborů projevující se např. neplacením 

členských příspěvků. V únoru 1941 byl do protektorátních odborů dosazen německý 

zmocněnec, který byl vyslán do Prahy s úkolem přizpůsobit protektorátní odbory 

Německé pracovní frontě. Těžiště práce odborů se mělo přenést do jiné oblasti: rozvíjet 

usměrňované akce v sociální politice, vést odbornou, kulturní a další výchovu dělnictva 

a v duchu „nového pořádku“ věnovat péči na jejich zotavení.  

Významná proměna v protektorátním politickém systému nastala s nástupem 

Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora. Podle Heydricha 

bylo důležité, aby v protektorátu vládl klid a pokoj a aby český člověk pilně pracoval. 
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Do Heydrichovy koncepce sociální politiky zapadaly též protektorátní odbory. Po 

atentátu na Heydricha v květnu 1942 se předáci NOÚZ a ÚVZ zdiskreditovali před 

veřejností tím, že se zúčastňovali projevů loajality, na nichž veřejně odsuzovali tento 

hrdinský čin parašutistů. Tyto postoje odborářských předáků se odrazily v rostoucím 

poklesu členské základny a v prohlubující se celkové pasivitě odborů.  

S obratem ve vývoji války v roce 1943 ve prospěch protihitlerovské koalice se 

začaly do popředí dostávat otázky poválečného uspořádání poměrů v Československu. 

Během roku 1944 se postupně formovalo ilegální odborářské centrum, které se 

soustřeďovalo na vytváření sítě oblastních a závodních důvěrníků. Docházelo 

k ujasňování některých aspektů koncepce jednotných odborů a k přijetí názvů – 

Revoluční odborové hnutí (ROH), coby ústředny, a Ústřední rada odborů (ÚRO), jako 

označení pro jeho řídící orgán. Činnost ilegální ÚRO byla od počátku zaměřena na dva 

úkoly, a to boj proti okupantům a stanovení nejnutnější organizační a ideové přípravy 

k budoucí činnosti jednotných odborů. Uvedený programový cíl byl koordinován 

s představami londýnského a moskevského odboje.  

V březnu 1945 byl koncipován Ideový a akční program revolučního odborového 

hnutí. Hlavní důraz byl vedle odporu proti okupantům kladen na přípravu všeobecného 

ozbrojeného povstání včetně použití generální stávky. V mnohých závodech se 

vytvářely revoluční závodní rady.  

Dne 5.5.1945 vypuklo v Praze ozbrojené povstání. Působením vojenského štábu 

ÚRO vznikla v průmyslových částech Prahy střediska odporu. Na vojenský štáb ÚRO 

se během povstání napojily nejen pražské továrny, ale i část vojenských jednotek, které 

na vlastní pěst podnikaly zpočátku individuální akce. Projevem radikalizace odborů 

v posledních letech války bylo vytváření revolučních závodních rad a revolučních gard, 

které jako jediné organizované složky na závodech působily při zabezpečování budov, 

podniků, strojů, zařízení atd., a to zejména v době pražského povstání.  

2.3. Odborové hnutí v českých zemích po druhé světové válce 

V prvních týdnech poválečného období docházelo především k rychlému 

vytváření provizorní organizační struktury, která se opírala o zakládané revoluční 

závodní rady v závodech i úřadech. Vzhledem ke skutečnosti, že závodní rady nebyly 

zpočátku právně zakotveny, vycházelo se v praxi ze zákona o závodních výborech č. 
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330/1921 Sb., o závodních výborech, ve znění pozdějších předpisů a ze Směrnice pro 

volby do závodních rad, kterou uveřejnila ÚRO 12. května 1945. 

Nejdůležitějším úkolem závodních rad byla kontrolní činnost. Do činnosti 

závodních rad měla spadat kontrola výroby a správy podniku, závodu či ústavu, a to 

včetně zastupování hospodářských, sociálních a kulturních zájmů pracujících, jakož i 

dozor nad dodržováním předpisů o ochraně práce. Závodní rady se zřizovaly nad 

institucemi trvale zaměstnávajícími nejméně 20 zaměstnanců. Závodní rady se však 

často neomezovaly pouze na kontrolní činnost, ale snažily se mnohdy zasahovat přímo 

též do řízení podniku.  

Závodní rady prováděly též tzv. národní očistu, kdy pod záminkou očisty 

prosazovali různí kariéristé osobní zájmy a odstraňovali z vedoucích míst i čestné a 

poctivé pracovníky s cílem získat jejich místa.  

Závodní rady měly dále též za úkol ustavit národní správu všude tam, kde 

majitelem byl Němec či Maďar nebo kolaborant a zrádce, a to na základě směrnic 

Košického vládního programu a na základě dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., 

o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní 

správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 

organisací a ústavů, ve znění pozdějších předpisů.  Jednalo se o přímý předstupeň 

znárodnění.  

Po druhé světové válce se odbory začaly budovat na tuhém centralismu. 

Opouštěla se tradiční platforma bojů o mzdové požadavky a odbory se začaly plně 

sbližovat s oficiální vládní politikou. Na oplátku očekávaly ze strany vlády plnou 

podporu pro svou činnost. Vláda byla často postavena do situace, kdy musela 

respektovat vůli odborů a některá opatření s nimi konzultovat. Odbory si začaly 

dokonce nárokovat podíl na politické moci.  

Pozice ÚRO byla velmi silná též v hospodářské oblasti. Odbory udržovaly 

neustálý kontakt s hospodářskými ministerstvy, která bez jejich stanoviska nemohla 

předložit vládě žádný návrh zákona týkající se hospodářského života a sociálních, 

pracovních či mzdových problémů. Odbory se účastnily připomínkového řízení mezi 

jednotlivými ministerstvy a samy také vypracovávaly a předkládaly návrhy a opatření či 

náměty k řešení.  
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V samotné ÚRO se projevovaly rozpory mezi skupinami komunistických a 

sociálnědemokratických odborových vůdců. Stále výrazněji se přitom v ÚRO 

prosazovali komunisté.  

V létě 1945 se pod tlakem odborů začaly organizovat masové akce na podporu 

co nejrozsáhlejšího znárodnění. V závodech byly přijímány petice a rezoluce, docházelo 

k organizování manifestací na závodech žádajících znárodnění nejen klíčových 

průmyslových podniků, ale též podniků menších a v oborech, s nimiž se původně 

nepočítalo. Akce těchto peticí a rezolucí byly natolik silné, že přiměly ministra 

průmyslu, aby 12. července ohlásil, že v jeho rezortu začaly přípravné práce na 

dekretech o znárodnění. ÚRO se dále intenzivně zabývala otázkou znárodnění. Odbory 

přicházely s vlastními návrhy, podrobně rozpracovávaly jednotlivé otázky a detaily. 

Nakonec byl prezident Beneš nucen podepsat dekrety o znárodnění
3
, včetně dekretu č. 

104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění pozdějších předpisů.  

Závodním radám bylo přiznáno široké spektrum práv na spolupůsobení u 

zaměstnavatele. Měly práva při kontrole vedení podniku, spolupůsobily při přijímání 

zaměstnanců i účasti jejich zástupců na všech jednáních a schůzích orgánů správy 

závodu. Vedení závodu mělo povinnost zkoumat návrhy závodní rady, následně potom 

o nich se závodní radou jednat a při provádění jednotlivých opatření přihlížet k jejich 

připomínkám. V praxi se však na závodech tato práva často omezovala jen na účast 

dělníků při „produktivní“ pracovní činnosti a úkoly závodních rad se zúžily na roli 

„popoháněčů“ ke zvyšování pracovní výkonnosti dělníků. Důvodem byla též skutečnost, 

že mnohdy odboroví zástupci ve správě závodu nevynikali vysokou odbornou úrovní, 

takže při jejich rozhodování převažovaly úzké politické zájmy před ekonomickými 

potřebami závodu.  

Vedle skutečnosti, že do vedení znárodněných podniků se často dostali lidé bez 

odpovídající odborné kvalifikace a s chybějícími zkušenostmi, jejichž jedinou 

kvalifikací byla politická legitimace, působily v podnicích značně demoralizujícím 

způsobem závodní organizace politických stran, jejichž zakládání zahájili komunisté a 

                                                 
3
 Jednalo se o dekret č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění 

pozdějších předpisů, dekret č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, 

ve znění pozdějších předpisů, dekret č. 102/1945 Sb., o znárodnění akciových bank, ve znění pozdějších 

předpisů, dekret č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, ve znění pozdějších předpisů.  
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k nimž se následně ostatní strany přidaly. Nekompetentní vedení potom ve snaze udržet 

se na získaných postech plnilo příkazy a pokyny politicky mocných autorit.  

Specifická byla situace v oblasti živnostenského podnikání, které v poválečné 

ekonomice zaujímalo nezastupitelné postavení. Košický vládní program zaručoval 

podporu drobné výroby. Rovněž odbory poskytovaly záruky drobným výrobcům. 

Společně s KSČ vycházely z představ dlouhodobějšího soužití znárodněného podnikání 

s podnikáním živnostenským a doporučovaly jej neznárodňovat.  

Hned v prvních mírových dnech došlo k rozpuštění obou odborových sdružení 

protektorátní éry (NOÚZ a ÚVZ) a jejich členstvo bylo vyzváno, aby vstoupilo do ROH. 

Existence ÚRO byla uznána výnosem ministerstva vnitra ze dne 19. května 1945 coby 

„právního nástupce dosavadních odborových organizací, zejména Národní odborové 

ústředny zaměstnanecké a Ústředí veřejných zaměstnanců“.  

ÚRO přikročila souběžně s budováním závodních rad k výstavbě všeodborových 

orgánů ROH. Zcela novými organizačními útvary se staly místní, okresní a krajské 

odborové rady. Při krajských a okresních odborových radách se dále vytvářely poradní 

komise pro odborné otázky zaměstnanců.  

Před ROH vyvstala též otázka organizačního sjednocení české a slovenské 

odborové organizace. Odborové hnutí na Slovensku se vyvíjelo za jiných podmínek, než 

tomu bylo v českých zemích. Zatímco v českých zemích bylo vybudováno po 

všeodborové linii, na Slovensku se to dělo po svazové linii. Sjednocovací proces 

českých a slovenských odborů vyvrcholil na jaře 1946, kdy se sešel v Praze ve dnech 19. 

– 22. dubna I. všeodborový sjezd.  

Ještě jako dvě samostatné odborové organizace (česká a slovenská), byť již ve 

společné československé delegaci, směřovaly odbory do levicově orientované Světové 

odborové federace (SOF) založené počátkem října 1945 v Paříži.  

Další sférou, do níž odbory tradičně zasahovaly, byla oblast sociálního 

zabezpečení. V této oblasti se brzy začala objevovat nespokojenost řadových odborářů 

s postojem vedení ROH.  

Mimo pozornost odborů nezůstala ani mládež a ženy. Při odborových 

organizacích se vytvářely závodní komise mládeže. Podobně se počala již v prvních 

týdnech po skončení války formovat organizační struktura žen v ROH. Zastřešujícím 

orgánem se stala Komise žen ÚRO.  
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Výsledek parlamentních voleb v květnu 1946 a vítězství komunistů a následně 

předložený „budovatelský program“ Gottwaldovy vlády nabídly vedení odborů 

příležitost, jak demonstrovat svou oddanost nové vládě, v níž měli převahu komunisté. 

Pozice KSČ a ROH se stále více přibližovaly.  

V souvislosti s konfiskovaným majetkem vznikl konflikt, zda konfiskáty 

připojovat k národním podnikům nebo nikoli. Tento konflikt vedl též ke stávkám, 

přičemž tyto stávky oživily diskusi, zda stávky v „nových poměrech“ mohou sehrát 

pokrokovou roli nebo zda jsou škodlivé. Původně měl zákon o ochraně dvouletky
4
 

obsahovat ustanovení, které by radikálně omezovalo právo na stávku. Právní experti 

odborů (za podpory komunistů) však prosadili, že zákaz stávek byl ze zákona vyňat.  

Počátkem podzimu 1947 vzplanul boj o tzv. milionářskou dávku (daň). Akce 

vznikla ze snahy částečně uhradit rolníkům ztráty způsobené nebývalým suchem. 

Sociálnědemokratický ministr výživy navrhl vládě příplatky k výkupním cenám obilí. 

Komunisté však přišli s vlastním návrhem úhrady mimořádných výdajů, a to zvláštní 

majetkovou daní. Komunistický ministr financí potom navrhl zdanění milionářů. 

Ministři nekomunistických stran však návrh komunistů na milionářskou daň zamítli. 

Komunistická strana se tak ocitla osamocena, proti ní vystoupili i sociální demokraté. 

Komunisté reagovali na svou izolaci ve vládě i v Národní frontě již osvědčenou zbraní, 

a to sice mohutnou kampaní s použitím odborů. Konala se veřejná shromáždění a 

manifestace, na svazy i ústředí ROH docházely rezoluce ze závodů. Odbory se doslova 

dostaly „pod diktát“ KSČ.  

Z obavy, aby komunisty rozpoutaná kampaň nepřerostla v závažnou politickou i 

vládní krizi, uzavřelo 12. září vedení sociální demokracie dohodu s KSČ týkající se 

společného postupu ve věci milionářské daně a úpravy platů státních zaměstnanců. To 

s konečnou platností rozhodlo o zavedení mimořádné milionářské daně.  

Události kolem milionářské daně přinesly komunistům důležité poznání, že 

politickými kampaněmi je možné jim blízkého spojence (sociální demokracii) vydírat a 

přinutit k ústupkům. Ve vztahu k odborům byla opět potvrzena jejich bezmezná loajalita 

směrem ke KSČ.  

Vedle shora uvedeného se v roce 1947 nabídla ještě další možnost, kdy se mohlo 

ROH plně postavit za politiku prováděnou komunisty, a to při řešení politické krize na 

                                                 
4
 Zákon č. 27/1947 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.  
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Slovensku, kdy po volbách v roce 1946 byla proti Demokratické straně zahájena 

cílevědomá kampaň.  

V sociální demokracii probíhal již delší dobu vnitrostranický boj mezi pravicí a 

levicí. Nesmiřitelná stanoviska komunistického a nekomunistického tábora se vyhrotil 

při sporu o úpravu platů státních a veřejných zaměstnanců. Existovaly tři návrhy, 

z nichž jeden předložila i ÚRO spolu s komunisty. Po složitých jednáních 

nekomunistické strany stáhly svůj návrh a postavily se za návrh 

sociálnědemokratického ministra, který byl nakonec přijat. Předseda ÚRO A. 

Zápotocký na schůzi vlády dne 10.2.1948 však její rozhodnutí okomentoval slovy, že si 

ROH najde cestu, jak svůj návrh prosadit a pohrozil, že v případě odmítnutí požadavků 

by odborová organizace musela učinit potřebná opatření a svolat demokratickým 

způsobem shromáždění zástupců odborových organizací a závodních rad, které by 

rozhodlo o dalším postupu.  

Na zasedání prezidia ÚRO potom A. Zápotocký vedle požadavku na svolání 

sjezdu závodních rad vyslovil rovněž požadavek na další znárodnění. Situace se den ze 

dne více dramatizovala a již 18. února 1948 v mnoha velkých závodech probíhaly 

celozávodní schůze svolané odborovými skupinami a závodními radami. Jejich hlavním 

úkolem bylo zaujmout stanovisko k novým návrhům na znárodnění.  

Dne 20.2.1948 vypukla vládní krize. Komunistické vedení se rozhodlo svést 

definitivní zápas o moc ve státě, přičemž významnou roli hrály při tomto odbory. Dne 

23.2.1948 svolalo odborové vedení do Obecního domu v Praze ustavující schůzi 

Ústředního akčního výboru Národní fronty.  

Dne 24.2.1948 zorganizovali odboráři v pravé poledne jednohodinovou 

generální stávku. Stávkující se v továrnách i úřadech shromáždili k poslechu 

rozhlasového projevu generálního tajemníka ÚRO E. Erbana a poté hovořili delegáti 

sjezdu závodních rad. Následně se přistoupilo k hlasování. Stávka se stala záležitostí 

vyloženě politickou. Generální stávka představovala dosud nejmasovější formu a 

největší stupeň politického tlaku komunistů v průběhu vládní krize. Generální stávka 

významně posílila sebedůvěru vedoucích komunistických vůdců, zvláště stoupenců 

radikálního řešení. Dne 25.2.1948 prezident E. Beneš přijal demisi ministrů a podepsal 

Gottwaldovi návrh na složení nového vládního kabinetu. Vládní krize tímto skončila.  
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K provedení převratu komunistům výrazně napomáhalo Revoluční odborové 

hnutí, které využívalo svých pozic coby nejpočetnější společenské organizace se silným 

vlivem na zaměstnaneckou vrstvu společnosti. Za pomocí odborů mohli komunisté 

stupňovat revoluční tlak zdola.  

Postavení Revolučního odborového hnutí se po únoru 1948 zásadně změnilo. 

Odbory se zcela dostaly do područí KSČ a staly se součástí státního a stranického 

systému při zajišťování legitimity komunistického režimu.  

2.4. Odbory po listopadu 1989 

Bezprostředně po listopadu 1989 se masově prosazovala touha všech odstřihnout 

se co nejrychleji od všeho, co jakkoliv symbolizovalo předlistopadový totalitní systém a 

co nebylo k dalšímu životu zcela nezbytné. Tento stav se samozřejmě projevil též 

v Revolučním odborovém hnutí vystupováním členů z jeho organizací na všech 

úrovních hospodářského a politického života. Vedle zcela individuálních důvodů pro 

vystoupení z ROH přitom působily nejméně další dva důvody obecnějšího charakteru. 

Tím prvním důvodem byla snaha distancovat se od organizace, v níž bylo členství sice 

nepovinné, ale do níž nakonec vstoupili téměř všichni, a která byla (ač formálně 

nadstranická) zcela podřízena KSČ. Druhým důvodem potom byla víra, že v nově se 

rodící demokratické a svobodné společnosti nebude pro odbory místo, neboť jde o 

instituci, která se přežila a budoucí řešení vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se 

obejde bez jejího zprostředkování.  

Zánik odborů se však nekonal. Počty jejich členů se ustálily a postupně začaly 

dokonce narůstat. Odbory poměrně brzy dokončily svou přeměnu v moderní odborovou 

strukturu s řadou nezávislých odborových svazů a zapojily se do transformace 

ekonomiky společnosti. Jejich hlavním cílem bylo prosazení sociálního rozměru 

reformy, tedy přijatelné únosnosti sociálních dopadů uskutečňovaných transformačních 

opatření.  

Jednalo se tak o počátek návratu k původním zásadám a principům, které byly u 

zrodu českého odborového hnutí před více jak sto lety. Odborové hnutí u nás přitom 

bylo především hnutím sociálním. Usilovalo o co největší legitimitu, svobodu a práva 

pro odborové organizace, které sdružovaly dělníky a zaměstnance veřejného i 
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soukromého sektoru ke společnému postupu při jednáních se zaměstnavateli o vlastních 

pracovních, sociálních a mzdových požadavcích.  

3. VZNIK, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A ZRUŠENÍ ODBOROVÝCH 

ORGANIZAZÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

3.1. Svoboda sdružovat se k ochraně hospodářských a sociálních 

zájmů 

Svoboda sdružovat se k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů je 

zakotvena v mezinárodních smlouvách a je garantována též v Listině základních práv a 

svobod. Dle čl. 2 Úmluvy MOP č. 87 mají pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv 

rozdílu právo bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, 

jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí 

stanovám těchto organizací.  

Dle čl. 27 LZPS má každý právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu 

svých hospodářských a sociálních zájmů (čl. 27 odst. 1 LZPS). Odborové organizace 

vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, 

stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví (čl. 27 odst. 2 LZPS). 

Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu 

hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku 

nebo práv a svobod druhých (čl. 27 odst. 3 LZPS).  

Úmluva MOP č. 87 a LZPS garantují všem bez rozdílu právo založit a, za 

podmínek stanovených příslušnou organizací, vstupovat do organizací zaměstnavatelů 

nebo zaměstnanců dle vlastního výběru bez předchozího povolení či souhlasu.  

Ačkoli se v čl. 2 Úmluvy MOP č. 87 hovoří o pracovnících a zaměstnavatelích, 

kteří mají mít právo ustavovat organizace dle vlastní volby, jakož i stát se jejich členy, 

právo svobodně se sdružovat k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů dle čl. 

2 Úmluvy MOP č. 87 nelze omezovat striktně jen na zaměstnance a zaměstnavatele ve 

smyslu zákoníku práce. Jak se totiž vyjádřil Výbor MOP pro svobodu sdružování
5
, 

kritériem pro určení osob, na které se vztahuje právo svobodně se sdružovat dle 

                                                 
5
 The Committee on Freedom of Association, CFA. 
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uvedené Úmluvy MOP č. 87, nemůže být existence pracovního poměru, jelikož toto 

kritérium by v mnohých případech mohlo chybět (např. u zemědělských pracovníků, 

osob samostatně výdělečně činných obecně nebo v případě tzv. svobodných povolání); i 

tyto osoby, u nichž nemusí být splněno kritérium existence pracovního poměru, by však 

přesto dle Výboru MOP pro svobodu sdružování měly mít právo se organizovat
6
.  

Výbor MOP pro svobodu sdružování se dále též vyjádřil v tom smyslu, že právo 

zakládat a vstupovat do organizací dle vlastního výběru má náležet všem pracovníkům 

bez rozdílu, zda jsou zaměstnáni na dobu neurčitou nebo určitou
7
. Dle Výboru MOP pro 

svobodu sdružování náleží právo organizovat se též zaměstnancům v rámci tzv. 

„training programů“
8
 uplatňovaných typicky v případě absolventů či studentů. Rovněž 

osobám, které pracují v rámci speciálních programů zaměřených na boj proti 

nezaměstnanosti podporovaných ze strany státu, popř. též jiných subjektů, náleží dle 

Výboru MOP pro svobodu sdružování právo organizovat se k ochraně svých 

hospodářských a sociálních zájmů
9
. Porušením práva svobodně se sdružovat k ochraně 

svých hospodářských a sociálních zájmů dle čl. 2 Úmluvy MOP č. 87 jsou dle Výboru 

MOP pro svobodu sdružování též taková ustanovení, která by z práva na členství 

v organizaci vylučovala zaměstnance, kteří byli propuštěni
10

. Pokud jde o zaměstnance 

ve starobním důchodu, dle Výboru MOP pro svobodu sdružování má být otázka, zda 

odborová organizace bude nebo nebude hájit do jisté míry specifické zájmy těchto osob, 

záležitostí vnitřní autonomie každé odborové organizace
11

.  

 

 

 

                                                 
6
 Viz např. případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1796 (průběžná zpráva červen 1996), č. 2059 

(průběžná zpráva listopad 2000), č. 2013 (závěrečná zpráva listopad 2001), č. 2221 (průběžná zpráva 

listopad 2003), č. 2347 (průběžná zpráva březen 2005). 
7
 Viz např. případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 2083 (průběžná zpráva březen 2001), č. 2158 

(průběžná zpráva březen 2003). 
8
 Viz např. případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1796 (průběžná zpráva červen 1996), č. 2059 

(průběžná zpráva listopad 2000). 
9
 Viz např. případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1975 (průběžná zpráva červen 1999), č. 2022 

(průběžná zpráva březen 2001). 
10

 Viz např. případ Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1865 (průběžná zpráva březen 1997). 
11

 Viz např. případ Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 2347 ((průběžná zpráva březen 2005). 
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3.2. Právní úprava vzniku a činnosti odborové organizace  

3.2.1. Obecně k právní úpravě odborových organizací 

Bližší podmínky pro vznik a postavení odborové organizace byly až do 

31.12.2013 upraveny v zákoně o sdružování občanů.  V souvislosti s přijetím 

občanského zákoníku však s účinností od 1.1.2014 došlo ke zrušení zákona o 

sdružování občanů a nadále (od 1.1.2014) jsou podmínky upravující mj. vznik 

odborových organizací upraveny právě v  občanském zákoníku. Základem právní 

úpravy odborových organizací je ustanovení § 3025 NOZ, dle kterého ustanovení 

občanského zákoníku o právnických osobách a spolku se použijí na odborové 

organizace a organizace zaměstnavatelů přiměřeně a v tom rozsahu, v jakém to 

neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a 

ochranu práva svobodně se sdružovat (§ 3025 odst. 1 NOZ).  

Z předmětného ustanovení lze dovodit, že použití právní úpravy právnických 

osob a spolků na odborové organizace je vázáno na dvě základní podmínky. Za prvé se 

jedná o podmínku přiměřenosti. Užití odkazu „přiměřeně“ na právní úpravu 

právnických osob a spolků v souladu s Legislativními pravidla vlády (čl. 41) znamená, 

že na postavení odborových organizací a organizací zaměstnavatelů se právní úprava 

právnických osob a spolků dle občanského zákoníku neužije zcela v plném rozsahu.  

Jinak by tomu bylo v případě, pokud by zákonodárce použil odkaz „obdobně“; 

v takovém případě by se právní úprava právnických osob a spolků vztahovala na 

odborové organizace a organizace zaměstnavatelů v plném rozsahu. Jelikož však 

zákonodárce užil odkaz „přiměřeně“, bude třeba v konkrétních případech provést 

poměrně složitou logickou operaci a zhodnotit, jaké předpokládané právní následky se 

na daný případ mají vztahovat a jaké naopak nikoli.  

Druhou podmínkou použití právní úpravy právnických osob a spolků na 

odborové organizace je, že tato úprava se užije jen v rozsahu, v jakém to neodporuje 

jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, 

kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva 

svobodně se sdružovat.  

Právní úprava spolkového práva je obsažena v ustanoveních § 214 – 302 NOZ. 
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S ohledem na skutečnost, že spolek je právnickou osobou a korporací, je třeba aplikovat 

též příslušná ustanovení o právnických osobách (§ 15 – 22 NOZ, § 118 – 209 NOZ), 

jakož i obecná ustanovení o korporacích (§ 210 – 213 NOZ). Právní úprava spolků je 

zčásti dispozitivního charakteru (např. ustanovení týkající se organizace spolku) a zčásti 

kogentní (např. ustanovení týkající se ustavení a vzniku spolku, ochrany členů spolku, 

soudní ochrany, apod.).  

3.2.2. Základní principy práva organizovat se dle mezinárodních smluv 

Základními mezinárodními smlouvami, které upravují svobodu sdružování a 

ochranu práva svobodně se sdružovat, jsou Úmluva MOP č. 87 a Úmluva MOP č. 98. 

Obě tyto smlouvy jsou pro Českou republiku závazné.  

Pravidla stanovená v Úmluvě MOP č. 87, jakož i v Úmluvě MOP č. 98, je třeba 

považovat za základní principy práva organizovat se, resp. svobodně se sdružovat 

k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů. Tyto principy zakotvené 

v uvedených úmluvách přitom též charakterizují povahu zástupců zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. S ohledem na tuto skutečnost je tak dle mého názoru třeba jakoukoli 

vnitrostátní právní úpravu, která by byla v rozporu s principy obsaženými v uvedených 

úmluvách, považovat za nesouladnou s povahou zástupců zaměstnanců a 

zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které 

upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat ve smyslu 

ustanovení § 3025 odst. 1 NOZ. Pokud by tedy právní úprava právnických osob a 

spolků, resp. jakákoliv jejich část byla v rozporu s jakýmkoliv ustanovením uvedených 

úmluv MOP, v souladu s ustanovením § 3025 odst. 1 NOZ není možné takové 

ustanovení vnitrostátního práva na postavení odborových organizací aplikovat.  

Obdobně by tento závěr samozřejmě platil též v případě jakýchkoliv jiných 

mezinárodních smluv, kterými by byla České republika vázána a které by upravovaly 

svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat.  

S ohledem na shora uvedené si níže dovoluji předložit přehled základních 

principů práva svobodně se sdružovat tak, jak jsou tyto zakotveny v Úmluvě MOP č. 87 

a Úmluvě MOP č. 98 s tím, že jakékoli ustanovení týkající se právní úpravy 

právnických osob a spolků, které by s těmito základní principy bylo v rozporu, nelze na 

odborové organizace (jakož i samozřejmě na organizace zaměstnavatelů) použít.  
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V čl. 2 Úmluvy MOP č. 87 je, jak již ostatně uvedeno shora, zakotveno právo 

organizovat se. Dle uvedeného ustanovení tedy platí, že pracovníci a zaměstnavatelé 

bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez předchozího schválení ustavovat organizace 

podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, 

že se podřídí stanovám těchto organizací. Ustanovení čl. 2 Úmluvy MOP č. 87 se 

vztahuje též na federace a konfederace organizací pracovníků a zaměstnavatelů (čl. 6 

Úmluvy MOP č. 87).  

Právo organizací pracovníků a zaměstnavatelů vypracovávat své stanovy a 

pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a činnost a 

formulovat svůj program je zakotveno v čl. 3 odst. 1 Úmluvy MOP č. 87. Veřejné 

orgány se mají zdržet jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto právo nebo 

zabraňoval jeho zákonnému vykonávání (čl. 3 odst. 2 Úmluvy MOP č. 87). Ustanovení 

čl. 3 Úmluvy MOP č. 87 se opět vztahuje též na federace a konfederace organizací 

pracovníků a zaměstnavatelů (čl. 6 Úmluvy MOP č. 87).  

Dle čl. 4 Úmluvy MOP č. 87 organizace pracovníků nebo zaměstnavatelů 

nepodléhají rozpuštění nebo pozastavení činnosti administrativní cestou. Obdobně jako 

v předcházejících případech se rovněž ustanovení čl. Úmluvy MOP č. 87 vztahuje též 

na federace a konfederace organizací pracovníků a zaměstnavatelů (čl. 6 Úmluvy MOP 

č. 87).  

Ustanovení čl. 5 Úmluvy MOP č. 87 zakotvuje právo organizací pracovníků a 

zaměstnavatelů ustavovat federace a konfederace, jakož i stát se jejich členy, a právo 

každé organizace, federace nebo konfederace stát se členem mezinárodních organizací 

pracovníků a zaměstnavatelů. 

Pokud by organizace pracovníků nebo zaměstnavatelů, jejich federace a 

konfederace měly nabýt statutu právnické osoby, dle čl. 7 Úmluvy MOP č. 87 nemůže 

být nabytí tohoto statutu podřízeno takovým podmínkám, které by omezovaly provádění 

shora uvedených principů práva svobodně se sdružovat zakotvených v ustanovení čl. 2, 

3 a 4 Úmluvy MOP č. 87.  

Úmluva MOP č. 87 v čl. 8 ukládá pracovníkům, zaměstnavatelům a jejich 

příslušným organizacím, aby při vykonávání práv, která jsou jim přiznána touto 

úmluvou, tak jako jiné osoby a organizované kolektivy dbali zákonnosti. Na druhou 

stranu zároveň výslovně zakazuje, aby vnitrostátní zákonodárství omezovalo nebo bylo 
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uplatňováno tak, aby omezovalo záruky stanovené touto úmluvou (čl. 8 odst. 2 Úmluvy 

MOP č. 87).  

Shora uvedené základní principy práva svobodně se sdružovat k ochraně 

hospodářských a sociálních zájmů zakotvené v Úmluvě MOP č. 87 jsou doplněny 

dalšími zárukami a principy tohoto práva stanovenými v Úmluvě MOP č. 98.  

V čl. 1 Úmluvy MOP č. 98 je zakotvena ochrana pracovníků před diskriminací. 

Dle uvedeného ustanovení mají pracovníci používat přiměřené ochrany proti všem 

projevům diskriminace směřujícím k ohrožení odborové svobody v jejich zaměstnání 

(čl. 1 odst. 1 Úmluvy MOP č. 98). Taková ochrana se zejména uplatní, pokud jde o 

jednání mající za cíl (i) vázat zaměstnání pracovníka na podmínku, že se nestane 

členem odborové organizace nebo že zruší svoje členství v odborové organizaci; (ii) 

propustit pracovníka nebo ho jiným způsobem poškodit pro jeho členství v odborech 

nebo pro jeho účast na odborové činnosti v mimopracovní době nebo, se souhlasem 

zaměstnavatele, během pracovní doby (čl. 1 odst. 2 Úmluvy MOP č. 98).  

Úmluva MOP č. 98 zakotvuje též záruky bránící tomu, aby vznikaly odborové 

organizace ovládané ze strany zaměstnavatelů či jejich organizací. Dle čl. 2 odst. 1 

Úmluvy MOP č. 98 organizace pracovníků a zaměstnavatelů požívají při ustavování, 

činnosti nebo správě svých organizací náležité ochrany proti jakémukoli zasahování 

jedněch do záležitostí druhých, ať již přímému či prostřednictvím zástupců nebo členů. 

Za zasahování ve smyslu tohoto článku se pokládají zejména opatření směřující k 

vytvoření organizací pracovníků ovládaných zaměstnavateli nebo organizacemi 

zaměstnavatelů nebo k podporování organizací pracovníků finančními nebo jinými 

prostředky s úmyslem podřídit tyto organizace kontrole zaměstnavatelů nebo 

organizacím zaměstnavatelů (čl. 2 odst. 2 Úmluvy MOP č. 98).  

Pokud jde o ochranu před diskriminací dle čl. 1 Úmluvy MOP č. 98 a ochranu 

proti uplatňování vlivu zaměstnavatelů či jejich organizací na činnost organizací 

pracovníků dle čl. 2 Úmluvy MOP č. 98, úmluva stanoví, že tam, kde to bude nutné, 

mají být zřízeny orgány přiměřené vnitrostátním podmínkám, aby bylo zajištěno 

respektování práva organizovat se vymezeného v čl. 1 a 2 Úmluvy MOP č. 98.   
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3.2.3. Ustavení a vznik odborové organizace 

Proces zakládání odborové organizace je rozdělen na dvě fáze, a to ustavení 

odborové organizace a její vznik. K ustavení odborové organizace dochází buď 

sepsáním stanov nebo na tzv. ustavující schůzi dle § 222 a násl. NOZ. Ke dni ustavení 

odborové organizace však nedochází zároveň též k jejímu vzniku. Odborová organizace 

vzniká až dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné 

moci oznámení o jejím založení (§ 3025 odst. 2 NOZ).  

3.2.3.1. Ustavení odborové organizace  

Dle ustanovení § 214 odst. 1 NOZ mohou odborovou organizaci založit alespoň 

tři osoby. Zde je rozdíl oproti právní úpravě účinné do 31.12.2013, dle které mohly 

občanské sdružení založit pouze fyzické osoby, resp. občané (§ 2 odst. 1 ZoS); 

právnické osoby se mohly stát až členy sdružení (§ 2 odst. 2 ZoS).  

Na rozdíl od podmínek stanovených zákoníkem práce pro zahájení působení 

odborové organizace u zaměstnavatele a vznik jejího oprávnění u zaměstnavatele jednat 

není při zakládání odborové organizace nutné, aby osoby zakládající odborovou 

organizaci byly zaměstnány u totožného zaměstnavatele (k problematice působení 

odborové organizace a práva jednat u zaměstnavatele viz níže).  

Obecně by stanovení minimálního počtu osob, které jsou oprávněny odborovou 

organizaci založit, mohlo být v některých případech v rozporu s ústavně zaručeným 

právem svobodně se sdružovat. Jednalo by se zřejmě o případy, kdy by zákonem 

předepsaný minimální počet zakladatelů odborové organizace byl příliš vysoký. O 

takový případ se však dle mého názoru v případě ustanovení § 214 odst. 1 NOZ a 

stanoveného požadavku minimálně tří zakladatelů odborové organizace nejedná. Právo 

svobodně se sdružovat je totiž v čl. 27 odst. 1 LZPS upraveno jako právo jednotlivce 

sdružovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Již pouze 

jazykovým výkladem by tedy dle mého názoru bylo možné dovodit, že se jedná 

minimálně o právo jedné osoby sdružovat se s jinými (tj. alespoň dvěma) osobami 

k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů.  

Zakladatelským právním jednáním ve smyslu ustanovení § 123 NOZ jsou 

v případě odborové organizace její stanovy. V souladu s ustanovením § 218 NOZ musí 

stanovy odborové organizace obsahovat alespoň (i) název a sídlo odborové organizace, 
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(ii) účel odborové organizace, (iii) práva a povinnosti členů vůči odborové organizaci, 

popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, (iv) určení 

statutárního orgánu. Bude však samozřejmě vhodné, pokud stanovy upraví též další 

otázky týkající se konkrétní činnosti odborové organizace. Stanovy musí být podepsány 

všemi zakladateli; jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny. V souladu s ustanovením 

§ 123 odst. 1 NOZ musí být ve stanovách též uvedeni první členové statutárního orgánu 

odborové organizace.  

Stanovy mohou též založit pobočnou organizaci jako organizační jednotku 

odborové organizace nebo určit, jakým způsobem se pobočná organizace zakládá a 

který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočné organizace (§ 219 

NOZ). 

V souladu s ustanovením § 221 NOZ musí být stanovy odborové organizace 

uloženy v úplném znění v sídle odborové organizace.  

Druhým možným způsobem založení odborové organizace je usnesení ustavující 

schůze tvořící se odborové organizace (§ 222 odst. 1 NOZ). Návrh stanov vypracuje a 

další zájemce o založení odborové organizace svolá vhodným způsobem k ustavující 

schůzi svolavatel (§ 222 odst. 2 NOZ). Stanovy splňující náležitosti podle § 218 NOZ 

mohou být schváleny, účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby (§ 225 NOZ).  

3.2.3.2. Vznik odborové organizace 

Samotný vznik odborové organizace je v souladu s ustanovením § 3025 odst. 2 

NOZ vázán na doručení oznámení o jejím založení příslušnému orgánu veřejné moci; 

odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo příslušnému 

orgánu veřejné moci doručeno oznámení o jejich založení. Veškerou agendu související 

se zápisy odborových organizací a nejrůznějšími změnami již neprovádí Ministerstvo 

vnitra ČR, jak tomu bylo dle právní úpravy účinné do 31.12.2013, ale nově příslušný 

rejstříkový soud
12

.  

Ustanovení § 3025 odst. 2 NOZ představuje jednu ze základních záruk práva 

svobodně se sdružovat. Právo svobodně se sdružovat by totiž dle mého názoru nemohlo 

být fakticky naplněno, pokud by zaměstnanci (nebo samozřejmě též zaměstnavatelé 

v případě organizací zaměstnavatelů) museli získat jakýkoli druh předchozího povolení 

                                                 
12

 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.  
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či souhlasu umožňující jim odborovou organizaci (resp. organizaci zaměstnavatelů) 

založit. Uvedené však samozřejmě neznamená, že by zakladatelé odborové organizace 

(resp. organizace zaměstnavatelů) měli být osvobozeni od jakýchkoliv povinností a 

podmínek při zakládání organizace. Tyto podmínky by však neměly být takového 

charakteru, aby představovaly faktickou překážku založení odborové organizace.  

Překážku pro založení odborové organizace by přitom mohla představovat např. 

úprava, dle které by měl příslušný orgán veřejné moci větší či menší právo uvážení, zda 

podmínky pro vznik odborové organizace jsou či nejsou splněny. Taková úprava by 

totiž ve svém důsledku mohla znamenat podobnou překážku založení odborové 

organizace a realizaci práva svobodně se sdružovat, jako když by pro vznik odborové 

organizace bylo vyžadováno jakékoli předchozí povolení či souhlas.  

Podmínky stanovené zákonem pro založení odborové organizace by rovněž 

neměly být nastaveny tak, aby umožňovaly jakékoli zpoždění nebo odložení vzniku 

odborové organizace. Takto by tomu mohlo např. být v případě, že by vznik odborové 

organizace byl vázán na rozhodnutí, resp. právní moc rozhodnutí příslušného orgánu 

veřejné moci. Ustanovení § 3025 odst. 2 NOZ tomuto požadavku dle mého názoru zcela 

vyhovuje, když vznik odborové organizace je závislý pouze na okamžiku, kdy odborová 

organizace doručí příslušnému orgánu veřejné moci oznámení o jejím založení. 

Skutečnost, že odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, kdy bylo toto 

oznámení příslušnému orgánu veřejné moci doručeno, dle mého názoru nezakládá 

žádné zpoždění nebo odložení vzniku odborové organizace. Je totiž zcela v dispozici 

příslušné odborové organizace, kdy doručí příslušnému orgánu veřejné moci oznámení 

o svém založení a kdy tedy dojde k jejímu vzniku.  

3.2.4. Působení odborové organizace u zaměstnavatele a vznik oprávnění 

odborové organizace u zaměstnavatele 

Od samotného vzniku odborové organizace je třeba odlišovat tzv. působení 

odborové organizace u zaměstnavatele a okamžik, od kterého odborové organizaci 

vznikají u zaměstnavatele její oprávnění jednat v pracovněprávních vztazích.  

Právní úprava znaků, při jejichž splnění je možné odborovou organizaci 

považovat za organizaci působící u zaměstnavatele, jakož i právní úprava okamžiku, od 

kterého vznikají odborové organizaci u zaměstnavatele její oprávnění, byla do zákoníku 
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práce začleněna až novelizací provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 

1.1.2012. Na základě této novelizace bylo ustanovení § 286 ZP rozšířeno o čtyři 

odstavce (dnešní odstavce 1 – 4). Novela byla výsledkem dlouhodobějších úvah o tom, 

že zřejmě bude nezbytné stanovit určité minimální znaky, které bude muset odborová 

organizace splňovat, aby ji bylo možné považovat za organizaci působící u 

zaměstnavatele a s právem jednat.  

Až do účinnosti zmíněné novely totiž nebyly právním předpisem upraveny 

žádné bližší podmínky tzv. působení odborové organizace u zaměstnavatele, ani 

okamžiku, od kterého odborové organizaci vznikají její oprávnění u zaměstnavatele. 

Tak mohlo docházet k situacím, kdy odborové organizace u zaměstnavatele působily a 

náležela jim veškerá oprávnění, která zákoník práce odborovým organizacím přiznává, 

avšak zaměstnavatel o tom, že u něho odborová organizace působí a že je tedy na místě 

vůči této odborové organizaci plnit příslušné povinnosti, nevěděl, jelikož odborová 

organizace sama zaměstnavateli tuto skutečnost neoznámila.  

Lze předpokládat, že většina odborových organizací hodlala zcela využívat svá 

oprávnění jednat se zaměstnavatelem a svůj vznik a působení u zaměstnavatele 

zaměstnavateli oznámila. Některé odborové organizace však mohly být zakládány 

účelově, např. s cílem poskytovat zvýšenou ochranu svým funkcionářům při 

rozvazování pracovního poměru s nimi dle ustanovení § 61 odst. 2 – 4 ZP. Těmito 

odborovými organizacemi byla předchozí právní úprava postrádající jasně definované 

znaky, jejichž splnění je třeba k tomu, aby bylo možno odborovou organizaci považovat 

za organizaci působící u zaměstnavatele, zneužívána.  

Nedostatky dřívější právní úpravy se projevovaly dále též např. v případě 

povinností zaměstnavatelů uložených jim v oblasti informování a projednání 

s odborovými organizacemi, jejichž nesplnění je sankcionováno za podmínek 

stanovených v zákoně o inspekci práce.  

S účinností zákona č. 365/2011 Sb., který zejména stanovil základní znaky, 

jejichž naplnění je třeba, aby bylo možné odborovou organizaci považovat za organizaci 

působící u zaměstnavatele (§ 286 odst. 3 ZP), a který upravil okamžik, od kterého 

vznikají odborové organizaci oprávnění u zaměstnavatele (§ 286 odst. 4 ZP), by však již 

k takovým situacím nemělo docházet, resp. by měly být alespoň minimalizovány.    
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Dle ustanovení § 286 odst. 3 ZP odborová organizace působí u zaměstnavatele a 

má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň tři její členové 

jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní 

smlouvy může za těchto podmínek jen odborová organizace nebo její organizační 

složka, která má právo jednat jménem odborové organizace.  

Zákoník práce stanoví jako podmínku působení odborové organizace u 

zaměstnavatele existenci stanoveného počtu pracovních poměrů zaměstnanců. Může být 

tedy spornou otázka, zda by podmínka stanovená ustanovením § 286 odst. 3 ZP byla 

splněna, pokud by někteří z potřebného počtu zaměstnanců byli u zaměstnavatele 

zaměstnáni nikoli v pracovním poměru, ale na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.  

Zejména s ohledem na skutečnost, že pokud odborová organizace u 

zaměstnavatele působí, zastupuje vždy všechny zaměstnance u zaměstnavatele, a to bez 

ohledu na skutečnost, zda tito jsou či nejsou odborové organizováni a zda jsou 

zaměstnání v pracovním poměru nebo v právním vztahu založeném dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (§ 286 odst. 6 ZP užívá termín „zaměstnanci 

v pracovněprávních vztazích“ bez dalšího, který zahrnuje jak zaměstnance v pracovním 

poměru, tak zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr) se spíše přikláním k závěru, že požadavek stanovený ustanovením § 286 odst. 3 

ZP ohledně zaměstnanců v pracovním poměru by měl být splněn též v případě, že do 

stanoveného kvóra budou započítáni zaměstnanci činní na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.  

Tento závěr přitom dle mého názoru podporují též vyjádření Výboru MOP pro 

svobodu sdružování zabývající se vymezením okruhu osob, kterým má právo svobodně 

se sdružovat k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů náležet. Výbor MOP 

pro svobodu sdružování vymezuje okruh těchto osob relativně širokým způsobem.  

Rovněž z tohoto důvodu se proto přikláním ke shora uvedenému závěru, že 

kvórum stanovené v ustanovení § 286 odst. 3 ZP by nemělo zahrnovat pouze a jen 

zaměstnance v pracovním poměru u zaměstnavatele, ale též např. zaměstnance činné u 

zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Oproti tomuto naznačenému výkladu lze argumentovat zněním zákona, tj. § 286 

odst. 3 ZP, který hovoří pouze o třech zaměstnancích v pracovním poměru u 
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zaměstnavatele. Nedomnívám se však, že gramatický výklad by měl mít přednost před 

jinými výkladovými metodami, zejména výkladem teleologickým a logickým.  Ostatně 

rovněž ÚS ČR se již opakovaně vyjádřil tak, že „netoleruje orgánům veřejné moci a 

především obecným soudům formalistický postup, jehož výsledkem je sofistikované 

odůvodňování k prosazení zřejmé nespravedlnosti“. Zdůraznil přitom mimo jiné, že 

„obecný soud není absolutně vázán doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a 

musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická 

souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním 

řádu jako významovém celku a že povinnost soudů nalézat právo neznamená pouze 

vyhledávat přímé a výslovné pokyny v zákonném textu, ale též povinnost zjišťovat a 

formulovat, co je konkrétním právem i tam, kde jde o interpretaci abstraktních norem a 

ústavních zásad“.
13

  

Pokud tedy odborová organizace splňuje znaky stanovené v ustanovení § 286 

odst. 3 ZP pro to, aby mohla u zaměstnavatele působit, vznikají oprávnění odborové 

organizace u zaměstnavatele dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, 

že splňuje podmínky dle ustanovení § 266 odst. 3 ZP pro to, aby u zaměstnavatele 

mohla působit; přestane-li přitom odborová organizace tyto podmínky splňovat, je 

povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit (§ 286 odst. 4 ZP).  

Podmínkou vzniku a existence oprávnění odborové organizace působit u 

zaměstnavatele a práva jednat je tedy jednak existence požadovaného faktického stavu 

dle § 286 odst. 3 ZP (tj. že je k tomu oprávněna podle svých stanov a alespoň tři její 

členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru) a dále formální oznámení 

odborové organizace doručené zaměstnavateli dle § 286 odst. 4 ZP. Pokud by kterákoli 

z těchto podmínek nebyla splněna, oprávnění odborové organizace působit u 

zaměstnavatele a její právo jednat by nemohlo vzniknout.   

Zatímco s prokázáním splněním povinnosti odborové organizace oznámit 

zaměstnavateli v souladu s § 286 odst. 4 ZP, že splňuje podmínky pro působení u 

zaměstnavatele dle § 286 odst. 3 ZP, v praxi zřejmě nebudou větší obtíže, ohledně 

faktického splnění podmínek pro působení odborové organizace u zaměstnavatele dle   

§ 286 odst. 3 ZP mohou pochybnosti vznikat.  

                                                 
13

 Srov. např. nález ÚS ČR sp. zn. Pl.ÚS 21/96, sp. zn. I. ÚS 451/11, sp. zn. I. ÚS 2216/09, sp. zn. II. ÚS 

3168/09. 
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Pro zaměstnavatele je však značně obtížné ověřit, zda odborová organizace 

fakticky skutečně splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 286 odst. 3 ZP pro to, 

aby u zaměstnavatele mohla působit, a to zejména pokud jde o podmínku, že alespoň tři 

její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.  Informace o členech odborové 

organizace jsou totiž zásadně známy pouze této odborové organizaci. Zákon přitom 

nestanoví povinnost odborové organizace spolu s oznámením dle § 286 odst. 4 ZP 

zaměstnavateli zároveň též prokázat, že splňuje podmínky pro působení u 

zaměstnavatele dle § 286 odst. 3 ZP (tj. že je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 

tři její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru). Podmínkou pro vznik 

oprávnění odborové organizace jednat a působit u zaměstnavatele je pouze její 

oznámení zaměstnavateli o tom, že tyto podmínky splňuje, bez povinnosti jejich 

prokázání. Pokud by tyto podmínky přestala odborová organizace splňovat, je odborová 

organizace povinna tuto skutečnost zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit.  

Zaměstnavatel tak dle mého názoru zásadně nemá žádný účinný nástroj, kterým 

by mohl po odborové organizaci požadovat prokázání splnění podmínek dle § 286 odst. 

3 ZP. Odborovou organizaci může o prokázání splnění podmínek dle § 286 odst. 3 ZP 

samozřejmě požádat, avšak pokud odborová organizace takové žádosti nevyhoví, 

nemůže z toho zaměstnavatel dle mého názoru vyvozovat žádné důsledky. Své 

povinnosti vůči odborové organizaci musí plnit ode dne následujícího po dni, kdy mu 

odborová organizace oznámila, že splňuje podmínky podle § 286 odst. 3 ZP; v opačném 

případě by se vystavoval riziku postihu ze strany příslušných orgánů veřejné správy, 

zejména inspekce práce pro přestupek, resp. správní delikt na úseku součinnosti 

zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance (§ 10 a § 23 ZIP).  

Pokud by odborová organizace oznámila zaměstnavateli, že splňuje podmínky 

pro působení u něj, ačkoli fakticky by tyto podmínky nesplňovala, popř. pokud by 

neoznámila včas zaměstnavateli, že tyto podmínky již přestala splňovat, mohl by dle 

mého názoru zaměstnavatel požadovat po odborové organizaci náhradu škody 

způsobené v důsledku jednání odborové organizace v rozporu se zákonem, pokud by 

taková škoda zaměstnavateli vznikla. Uvedené však samozřejmě znamená, že by se 

zaměstnavatel musel nejprve dozvědět a následně prokázat, že odborová organizace 

jednala v rozporu se zákonem tím, že zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky 

pro vznik jejího práva jednat a působit u zaměstnavatele dle § 286 odst. 3 ZP, ačkoli 
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tyto podmínky fakticky nesplňovala, resp. že zaměstnavateli včas neoznámila, že tyto 

podmínky již splňovat přestala.  

3.2.5. Název odborové organizace 

Dle ustanovení § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slova „spolek“ nebo 

„zapsaný spolek“, popř. postačí zkratka „z.s.“. S ohledem na skutečnost, že dle 

ustanovení § 3025 odst. 1 NOZ se na odborové organizace mají při splnění i ostatních 

podmínek použít přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách a 

spolku, může vznikat otázka, zda název odborové organizace musí obsahovat slova 

spolek“ nebo „zapsaný spolek“, popř. alespoň zkratku „z.s.“.  

Přikláním se spíše k závěru, že povinné obsahové náležitosti názvu spolku dle 

ustanovení § 216 NOZ se na odborové organizace nepoužijí, a to zejména 

z následujících důvodů. Dle ustanovení § 3046 NOZ se mj. odborové organizace a 

jejich organizační jednotky evidované podle zákona o sdružování občanů považují za 

odborové organizace a jejich pobočné organizace podle občanského zákoníku. Dle 

uvedeného ustanovení tak mají být dosavadní odborové organizace považovány za (opět) 

odborové organizace, tentokrát za odborové organizace dle občanského zákoníku. 

Pokud by úmyslem zákonodárce bylo, aby se i na odborové organizace vztahovala 

povinnost, aby jejich název obsahoval slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, popř. 

alespoň zkratku „z.s.“, zvolil by dle mého názoru zákonodárce jinou formulaci 

ustanovení § 3046 NOZ. Mohlo by se jednat např. o takovou formulaci, dle které by se 

měly odborové organizace evidované podle zákona o sdružování občanů považovat za 

spolky podle občanského zákoníku. Takto tomu však není.  

Jiná situace má však zřejmě nastat, pokud jde o dosavadní organizační jednotky 

odborových organizací (např. základní organizace). Dle ustanovení § 3046 NOZ totiž 

mají být tyto organizační jednotky odborových organizací dle zákona o sdružování 

občanů nadále považovány za pobočné organizace dle občanského zákoníku. V tomto 

případě je zřejmá analogie s názvem „pobočný spolek“ dle ustanovení § 228 a násl. 

NOZ a nelze tak vyloučit, že organizační jednotky odborových organizací by měly mít 

povinnost ve svém názvu uvádět, že se jedná o „pobočnou organizaci“ konkrétní 

odborové organizace.   
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Uvedený závěr týkající se názvu odborových organizací dle mého názoru 

podporuje též ustanovení § 3025 odst. 1 NOZ, dle kterého se ustanovení občanského 

zákoníku o právnických osobách a spolcích mají na odborové organizace použít mj. jen 

přiměřeně. Jak již uvedeno shora, užitím odkazu „přiměřeně“ zákonodárce nezamýšlí, 

aby se právní úprava spolků užila na odborové organizace v plném rozsahu bez dalšího, 

nýbrž v každém jednotlivém případě je třeba posoudit, zda se uvedené právní následky 

na odborové organizaci mají vztahovat či nikoli.  

3.2.6. Činnost odborové organizace 

Hlavní činností odborové organizace může být jen uspokojování a ochrana těch 

zájmů, k jejichž naplňování je odborová organizace založena. Podnikání nebo jiná 

výdělečná činnost nemůže být hlavní činností odborové organizace (§ 217 odst. 1 NOZ).  

Vedle hlavní činnosti však může odborová organizace vyvíjet též vedlejší 

hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její 

účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku (§ 217 

odst. 2 NOZ).  

V souladu s ustanovením § 217 odst. 3 NOZ lze zisk z činnosti odborové 

organizace použít pouze pro činnost odborové organizace, včetně správy odborové 

organizace.  

3.3. Pobočná organizace 

V souladu s ustanovením § 3046 NOZ se odborové organizace a jejich 

organizační jednotky evidované podle zákona o sdružování považují za odborové 

organizace a jejich pobočné organizace podle občanského zákoníku. S ohledem na 

přiměřenou aplikaci ustanovení o spolcích na odborové organizace (§ 3025 odst. 1 NOZ) 

se na pobočné organizace odborových organizací vztahuje právní úprava pobočného 

spolku zakotvená v ustanovení § 228 a násl. NOZ.  

Právní osobnost pobočné organizace se odvozuje od právní osobnosti hlavního 

odborové organizace (§ 228 odst. 1 NOZ). Pobočná organizace může mít práva a 

povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavní odborové organizace a 

zapsaném ve veřejném rejstříku (§ 228 odst. 2 NOZ). 
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Pobočná organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno 

příslušnému orgánu veřejné moci (rejstříkovému soudu) oznámení o jejím založení      

(§ 3025 odst. 2 NOZ). Oznámení o založení pobočné organizace doručuje příslušnému 

rejstříkovému soudu hlavní odborová organizace, od níž pobočná organizace odvíjí 

svou právní osobnost (§ 229 odst. 2 NOZ).  

Existence pobočné organizace je závislá na existenci hlavní odborové organizace, 

od níž pobočná organizace odvozuje svou právní osobnost, a proto zrušením hlavní 

odborové organizace se zrušuje i pobočná organizace (§ 230 odst. 1 NOZ). Současně je 

v zákoně výslovně upraveno, že hlavní odborová organizace nezanikne dříve, než 

zaniknou všechny pobočné organizace (§ 230 odst. 2 NOZ).  

Z praktického hlediska lze poznamenat, že institut pobočných organizací může 

pro mnohé zaměstnance představovat zároveň zjednodušenou možnost zahájení 

odborové činnosti u zaměstnavatele. Zaměstnanci se totiž mohou obrátit na příslušný 

odborový svaz s žádostí o založení pobočné organizace, která bude u zaměstnavatele 

působit. Zaměstnanci tak nejen že získají kompletní podporu odborového svazu, pod 

který budou organizačně zařazeni, ale samotné zahájení odborové činnosti u 

zaměstnavatele pro ně bude též jednodušší, když většina administrativní činnosti 

spojené se založením pobočné organizace bude stíhat právě odborový svaz a nikoli 

zaměstnance, kteří chtějí začít vykonávat odborovou činnost u zaměstnavatele.  

3.4. Členství v odborové organizaci 

Právní úprava členství v odborové organizaci má dispozitivní charakter. 

V ustanoveních § 232 – 242 NOZ jsou sice upraveny základní principy členství, avšak 

tyto mohou být zásadně upraveny odchylně ve stanovách odborové organizace.  

Pokud však ve stanovách odborové organizace nebude stanoveno jinak, 

vykazuje členství zejména tyto základní znaky. Členství je vázáno na osobu člena a 

nepřechází na jeho právní nástupce (§ 232 odst. 1 NOZ). Členstvím v pobočné 

organizaci vzniká i členství v hlavní odborové organizaci, obdobně při zániku členství 

(§ 234 NOZ). Stanovy mohou určit výši a splatnost členských příspěvků nebo mohou 

určit, který orgán odborové organizace bude o členských příspěvcích rozhodovat (§ 235 

NOZ). Odborová organizace může vést (a v praxi to je žádoucí) seznam svých členů    

(§ 236 NOZ). Důvody a podmínky zániku členství bývají upraveny ve stanovách 
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odborových organizací; nejčastěji jimi bývají vystoupení, vyloučení, neplacení 

členských příspěvků, atd.  

3.5. Organizační struktura odborové organizace 

Právní úprava organizační struktury odborové organizace má zásadně 

dispozitivní povahu. V souladu s ustanovením § 243 NOZ jsou povinnými orgány 

odborové organizace statutární orgán a nejvyšší orgán. Statutární orgán může být buď 

kolektivní, výbor, nebo individuální, předseda (§ 244 NOZ). Dle ustanovení § 247 odst. 

2 NOZ však mohou stanovy určit, že statutární orgán je zároveň nejvyšším orgánem 

odborové organizace. Pokud by stanovy takové ustanovení obsahovaly, odborová 

organizace by mohla mít v takovém případě fakticky pouze jeden orgán (za 

předpokladu, že by neustavila žádné fakultativní orgány).  

Fakultativními orgány odborové organizace mohou být v souladu s ustanovením 

§ 243 NOZ kontrolní komise, rozhodčí komise, případně další orgány určené 

stanovami. Dle ustanovení § 243 věta druhá NOZ mohou stanovy orgány spolku 

(odborové organizace) pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich 

povaze (statutární orgán by tedy mohl být pojmenovaný jako předseda, výkonný výbor, 

apod.; nejvyšší orgán např. jako členská schůze, valná hromada, apod.). 

Pokud stanovy neurčí jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší 

orgán odborové organizace (§ 244 věta druhá NOZ). Vzhledem ke skutečnosti, že 

občanský zákoník nezakazuje, aby členem statutárního orgánu byla též jiná osoba než 

člen odborové organizace, nemusí být člen statutárního orgánu nutně členem dané 

odborové organizace.  

Nejvyšší orgán odborové organizace zpravidla určuje hlavní zaměření činnosti 

odborové organizace, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření 

odborové organizace, hodnotí činnost dalších orgánů odborové organizace i jejich členů 

a rozhoduje o zrušení odborové organizace s likvidací nebo o její přeměně.  

Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem odborové organizace členská 

schůze (§ 247 odst. 3 NOZ). Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní 

shromáždění delegátů (§ 256 odst. 1 NOZ). V ustanoveních § 248 – 257 NOZ stanoví 

zákon obecná zákonná pravidla, dle kterých svolává členskou schůzi statutární orgán 

nejméně 1x ročně (§ 248 odst. 1 NOZ), pozvánka na zasedání schůze musí být doručena 
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nejméně 30 dnů před jejím konáním (§ 249 odst. 1 NOZ). Zasedání může být odvoláno 

či odloženo stejným způsobem, jako bylo svoláno, neupraví-li stanovy jinak, ale stane-li 

se tak méně než týden před datem konání, je odborová organizace povinna nahradit 

členům, kteří se na zasedání dostavili, účelně vynaložené náklady (§ 250 odst. 1 NOZ). 

Stanovy odborové organizace však samozřejmě mohou tato obecná zákonná pravidla 

modifikovat.  

Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů odborové organizace, 

přičemž usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů (§ 252 odst. 1 NOZ). 

Statutární orgán odborové organizace zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti 

dnů od jejího ukončení (§ 254 odst. 1 NOZ).  

Stanovy odborové organizace mohou zřídit kontrolní komisi. Je-li ustavena, 

musí mít nejméně 3 členy, a pokud stanovy neurčí jinak, volí a odvolává její členy 

členská schůze (§ 262 odst. 1 NOZ). Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s 

členstvím ve statutárním orgánu a s funkcí likvidátora (§ 262 odst. 2 NOZ). Kontrolní 

komise zejména dohlíží, jsou-li záležitosti odborové organizace řádně vedeny a 

vykonává-li odborová organizace činnost v souladu se stanovami a právními předpisy; 

stanovy mohou kontrolní komisi svěřit další působnost (§ 263 NOZ). Pověřený člen 

kontrolní komise může v rozsahu působnosti kontrolní komise nahlížet do dokladů 

odborové organizace a požadovat od členů dalších orgánů nebo od zaměstnanců 

organizace vysvětlení k jednotlivým záležitostem (§ 264 NOZ).   

Stanovy odborové organizace mohou jako další fakultativní orgán zřídit 

rozhodčí komisi. Jestliže je zřízena, rozhoduje sporné záležitosti náležející do 

samosprávy odborové organizace v rozsahu určeném stanovami; pokud stanovy neurčí 

působnost rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem a odborovou organizací o 

placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z odborové 

organizace (§ 265 NOZ).  

Pokud stanovy neurčí jinak, má rozhodčí komise tři členy, které volí a odvolává 

členská schůze nebo shromáždění členů odborové organizace (§ 266 odst. 1 NOZ). 

Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která 

v odborové organizaci nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. 

Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplatnosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek 
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bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba       

(§ 266 odst. 2 NOZ). 

Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání 

nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě (§ 266 odst. 3 NOZ). Pro řízení před 

rozhodčí komisí se uplatní postup stanovený v ustanoveních § 40e - 40k ZRŘ. 

Členem orgánu odborové organizace může být jen osoba plně svéprávná; plně 

svéprávným se člověk stává zletilostí, která se nabývá dovršením osmnáctého roku 

věku; před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo 

uzavřením manželství (§30 NOZ). V souladu s ustanovením § 159 odst. 1 NOZ jsou 

členové orgánů odborové organizace povinni vykonávat svojí funkci s nezbytnou 

loajalitou, jakož i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzv. péče řádného hospodáře). 

Povinnosti péče řádného hospodáře samozřejmě též koresponduje odpovědnost člena 

orgánu za případnou škodu, kterou svojí činností odborové organizaci způsobí.  

Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým odborové 

organizaci, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení (§ 160 NOZ). 

V této souvislosti si dovoluji upozornit na skutečnost, že se jedná o úpravu odlišnou od 

právní úpravy obchodních korporací. Dle ustanovení § 59 odst. 5 ZOK totiž platí, že 

neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí 

odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím 

jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní 

korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Ustanovení § 160 NOZ 

představuje kogentní ustanovení. Pokud proto člen orgánu odborové organizace projeví 

zájem již nadále svou funkci nevykonávat, lze z praktických důvodů spíše doporučit, 

aby se pokusil docílit odvolání ze své funkce člena orgánu v souladu se stanovami 

odborové organizace.  

Občanský zákoník obsahuje též úpravu neplatnosti rozhodnutí orgánu odborové 

organizace. Především je v ustanovení § 245 NOZ stanoveno, že na usnesení členské 

schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že 

jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato 

(jedná se o tzv. nulitní akt). To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o 

které tento orgán nemá pravomoc rozhodnout. 
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Dále potom v souladu s ustanovením § 258 NOZ platí, že každý člen odborové 

organizace nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout 

soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu odborové organizace pro jeho 

rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů 

odborové organizace. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode 

dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 

jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 NOZ). 

Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, (i) došlo-li k porušení zákona nebo 

stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu odborové organizace 

hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit, nebo (ii) bylo-li by tím 

podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře (§ 260 NOZ). 

Občanský zákoník upravuje též právo člena odborové organizace na přiměřené 

zadostiučinění, porušila-li odborová organizace základní členské právo člena závažným 

způsobem (§ 261 odst. 1 NOZ). V souladu s ustanovením § 261 odst. 2 NOZ však soud 

právo na zadostiučinění členu odborové organizace nepřizná, jestliže to odborová 

organizace namítne a jestliže právo na zadostiučinění nebylo uplatněno v době 

stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu odborové 

organizace, nebo do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-

li tento návrh zamítnut z důvodů dle § 260 NOZ (tj. proto, že porušení zákona nebo 

stanov nemělo závažné právní následky a je v zájmu odborové organizace hodném 

právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit, nebo že by tím bylo podstatně 

zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře).  

3.6. Status veřejné prospěšnosti 

Občanský zákoník dává právnickým osobám, tedy rovněž spolkům a odborovým 

organizacím, možnost získat status tzv. veřejné prospěšnosti. Tento status může získat 

právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním 

jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování 

právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, právnická osoba nabyla 

majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému 

účelu (§ 146 NOZ).  
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Občanský zákoník však obsahuje pouze obecná ustanovení týkající se statusu 

veřejné prospěšnosti. Podrobnější úpravu má obsahovat zvláštní právní předpis, který 

však dosud nebyl přijat
14

. Pokud právnická osoba splní podmínky stanovené tímto 

jiným právním předpisem, má mít právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do 

veřejného rejstříku (§ 147 NOZ). V souladu s ustanovením § 150 NOZ pouze právnická 

osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, bude mít právo 

uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná. 

Právnická osoba, která bude mít ve veřejném rejstříku zapsána status veřejné 

prospěšnosti, se bude moci tohoto statusu vzdát. Status prospěšnosti jí též bude moct být 

odňat, a to na základě rozhodnutí soudu (§ 148 NOZ). V případě vzdání se statusu 

veřejné prospěšnosti právnickou osobou nebo odnětí tohoto statusu soudem zanikne 

status veřejné prospěšnosti právnické osoby výmazem z veřejného rejstříku (§ 148 

NOZ).  

Soud o odnětí statusu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na 

tom má právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane 

splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě 

neodstraní (§ 149 NOZ). 

Získání statusu veřejné prospěšnosti by mělo být znakem prestiže, která by měla 

právnické osobě přinášet též určité úlevy (např. daňové).  

Pokud jde o vztah odborových organizací a jejich pobočných organizací, 

v souladu s ustanovením § 231 NOZ by důsledkem nabytí statusu veřejné prospěšnosti 

pro hlavní odborovou organizaci mělo být nabytí tohoto statusu zároveň též pro její 

pobočné organizace. Obdobně potom vzdala-li by se hlavní odborová organizace statusu 

veřejné prospěšnosti, nebo byl-li by jí odňat, pozbyly by tento status rovněž její 

pobočné organizace.  

3.7. Zrušení odborové organizace 

Obdobně jako je proces zakládání odborové organizace dvoufázový (založení a 

následný vznik odborové organizace), je i proces zániku odborové organizace 

                                                 
14

 Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl zamítnut Senátem Parlamentu ČR v září roku 2013. 

V současné době lze v dokumentech Vlády ČR nalézt návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Lhůta k podání 

připomínek k tomuto návrhu již měla uplynout, návrh však nebyl dosud Vládou ČR schválen a tedy ani předložen 

k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  
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dvoufázový. Samotnému zániku odborové organizace předchází její zrušení, a to 

s likvidací nebo bez likvidace. V souladu s ustanovením § 168 odst. 1 NOZ se 

právnická osoba zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů 

stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný 

orgán (§ 168 odst. 2 NOZ). V případě odborové organizace je tímto orgánem 

oprávněným k rozhodnutí o zrušení nejvyšší orgán odborové organizace (§ 247 odst. 1 

NOZ).  

Po zrušení právnické osoby zásadně následuje její likvidace, ledaže celé její 

jmění nabývá právní nástupce (zejména v případě přeměny právnické osoby) nebo 

stanoví-li tak zákon (§ 169 NOZ). S likvidací se právnická osoba zrušuje (i) uplynutím 

doby, na kterou byla založena, (ii) dosažením účelu, pro který byla založena, (iii) dnem 

určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho 

účinnosti, nebo (iv) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se 

v rozhodnutí den pozdější (§ 171 NOZ). 

O zrušení právnické osoby s likvidací může v souladu s ustanovením § 172 odst. 

1 NOZ rozhodnout též soud, a to na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo 

i bez návrhu, jestliže (i) právnická osoba vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to 

závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, (ii) již nadále nesplňuje předpoklady 

vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, (iii) nemá déle než dva roky statutární 

orgán schopný usnášet se, nebo (iv) tak stanoví zákon. Pokud však zákon umožňuje 

soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, musí soud před vydáním 

rozhodnutí stanovit právnické osobě přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků (§ 172 

odst. 2 NOZ).  

Právní úprava spolkového práva dále doplňuje shora uvedené obecné důvody 

pro zrušení právnické osoby soudem dle ustanovení § 172 odst. 1 NOZ. Dle ustanovení       

§ 268 odst. 1 NOZ tak soud zruší spolek (odborovou organizaci) s likvidací na návrh 

osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek 

(odborová organizace), ač byl na to soudem upozorněn, (i) vyvíjí činnost zakázanou v   

§ 145 NOZ, (ii) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ, (iii) nutí třetí osoby k členství ve 

spolku (odborové organizaci), k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo (iv) 

brání členům ze spolku (odborové organizace) vystoupit. 
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Pokud jde o možnost zrušení odborové organizace z důvodu, že vyvíjí činnost 

zakázanou v ustanovení § 145 NOZ, lze k tomuto uvést následující. Ustanovení § 145 

NOZ zakazuje založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení 

nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem (i) popření nebo 

omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, 

původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, (ii) 

rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, (iii) podpora násilí nebo (iv) řízení orgánu 

veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. Zakazuje se dále 

též založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami, ledaže by se 

jednalo o právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo vytvoření 

ozbrojené složky výslovně dovoluje nebo ukládá, nebo o právnickou osobu, která 

nakládá se zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním podle jiného právního předpisu, 

anebo o právnickou osobu, jejíž členové drží nebo užívají zbraně pro sportovní nebo 

kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného právního předpisu. 

Pokud jde o možnost zrušení odborové organizace z důvodu, že vyvíjí činnost 

v rozporu s ustanovením § 217 NOZ, lze uvést následující. Ustanovení § 217 NOZ 

definuje hlavní a vedlejší činnost spolku. Dle uvedeného ustanovení může být hlavní 

činností spolku (odborové organizace) jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek (odborová organizace) založen; podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost hlavní činností spolku (odborové organizace) být nemůže. Vedle hlavní činnosti 

však může spolek (odborová organizace) vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní 

činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku 

(odborové organizace) lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku 

(odborové organizace). 

Teprve po zrušení odborové organizace a její případné likvidaci může dojít 

k zániku odborové organizace, a to dnem výmazu z veřejného rejstříku (§ 185 NZ).  

Možnost zrušení odborové organizace rozhodnutím soudu ze shora uvedených 

důvodů by zřejmě nebylo možné posuzovat jako činnost konanou v rozporu s principem 

práva na svobodu sdružování. Důvodem pro takové rozhodnutí o zrušení odborové 

organizace je totiž zásadně ochrana jiných základních ústavně zaručených práv. Ostatně 

Výbor MOP pro svobodu sdružování zrušení odborové organizace na základě 



56 

 

rozhodnutí soudu připouští, avšak za podmínky, že ke zrušení odborové organizace 

rozhodnutím soudu by mělo docházet jen z těch nejzávažnějších důvodů
15

. Domnívám 

se, že této podmínce shora uvedené zákonné důvody pro zrušení spolku (odborové 

organizace) odpovídají.  

Za závažné důvody, které mohou dle Výboru MOP pro svobodu sdružování vést 

ke zrušení odborové organizace rozhodnutím soudu, však tento Výbor nepovažuje např. 

finanční nesrovnalosti v hospodaření odborové organizace. Dle Výboru mají být 

v takovém případě nedostatky řešeny postupem proti osobám, které jsou za danou 

situaci v odborové organizaci odpovědné, neměly by však být důvodem pro rozhodnutí 

o zrušení odborové organizace.   

Pokud by však ke zrušení odborové organizace mělo dojít na základě 

administrativního (správního) rozpuštění (tj. rozhodnutím správního orgánu), zakládalo 

by takové zrušení odborové organizace, jak uvedl Výbor MOP pro svobodu sdružování, 

porušení čl. 4 Úmluvy MOP č. 87.
16

 

3.8. Postavení odborových organizací vzniklých před 1.1.2014 

Jak již uvedeno shora, do 31.12.2013 byla právní úprava vzniku a postavení 

odborových organizací obsažena v zákoně o sdružování občanů. S účinností od 

1.1.2014 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů použijí přiměřeně a 

v rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů 

podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují 

svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat, ustanovení občanského 

zákoníku o právnických osobách a spolku (§ 3025 NOZ).  

S ohledem na změnu právní úpravy vztahující se na odborové organizace 

s účinností od 1.1.2014 bylo třeba mj. vyřešit otázku postavení těch odborových 

organizací, které vznikly do účinnosti občanského zákoníku, tj. do 31.12.2013 včetně.  

Dle ustanovení § 3046 NOZ platí, že odborové organizace, organizace zaměstnavatelů 

včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky evidované podle zákona 

o sdružování občanů se považují za odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, 

                                                 
15

 Viz případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1935 (průběžná zpráva březen 1999), č. 1581 

(průběžná zpráva listopad 1991), č. 2181 (průběžná zpráva listopad 2002). 
16

 Viz případy Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1850 (průběžná zpráva červen 1996), č. 1893 

(závěrečná zpráva listopad 1996), č. 1880 (průběžná zpráva listopad 1997). 
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mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace podle občanského 

zákoníku. 

Ve vztahu k právnickým osobám, jejichž právní úpravou se mají odborové 

organizace přiměřeně a v rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců 

zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat, 

řídit, obsahuje občanský zákoník další dvě významná přechodná ustanovení.  

Jedná se především o ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ, dle kterého ustanovení 

společenské smlouvy nebo statutu právnických osob, která odporují donucujícím 

ustanovením občanského zákoníku, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; 

právnická osoba je povinna přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti občanského 

zákoníku společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručit je orgánu 

veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. 

Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě 

dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta 

marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom 

osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci. 

Dále se jedná o ustanovení § 3042 NOZ, dle kterého jsou právnické osoby 

povinny přizpůsobit svůj název požadavkům občanského zákoníku do dvou let ode dne 

nabytí jeho účinnosti, odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona. 

Výjimka z této povinnosti se uplatní v případě, jsou-li pro to důležité důvody, zejména 

užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho 

zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. 

Jak již uvedeno shora, pokud jde o název odborové organizace, přikláním se 

spíše k závěru, že povinnost týkající povinných obsahových náležitostí názvu spolku 

stanovená v ustanovení § 216 NOZ se na odborové organizace nevztahuje. Z obdobných 

důvodu se proto též domnívám, že odborové organizace nestíhá ani povinnost 

zakotvená v ustanovení § 3042 NOZ přizpůsobit svůj název požadavkům občanského 

zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.    

Pokud by však stanovy obsahovaly ustanovení, která by ve smyslu ustanovení   

§ 3041 odst. 2 NOZ odporovala donucujícím ustanovením občanského zákoníku, 

vztahuje se na odborové organizace dle mého názoru povinnost dle ustanovení § 3041 
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odst. 2 NOZ v plném rozsahu. Taková ustanovení stanov by pozbyla závaznosti a 

odborová organizace by byla povinna ve stanovené lhůtě své stanovy přizpůsobit nové 

právní úpravě. Nedomnívám se však, že by se v praxi mohla taková ustanovení stanov 

vyskytovat.  

4. Pluralita odborových organizací 

4.1. Obecně k problematice plurality odborových organizací 

Počet odborových organizací působících u zaměstnavatele není omezen. 

S ohledem na tuto skutečnost tedy může u jednoho zaměstnavatele působit i několik 

odborových organizací. Podmínkou pouze je, že všechny odborové organizace, které 

chtějí u zaměstnavatele působit, musí splňovat podmínky pro působení u 

zaměstnavatele dle ustanovení § 286 odst. 3 ZP a zaměstnavateli zaslat oznámení o tom, 

že tyto podmínky splňují (§ 286 odst. 4 ZP).  

Pluralita odborových organizací, tedy působení i několika více odborových 

organizací u jednoho zaměstnavatele, je součástí práva svobodně se sdružovat. Pokud 

by tato pluralita odborových organizací měla být jakkoliv omezena, představovalo by 

takové omezení porušení práva svobodně se sdružovat. 

V tomto směru se vyjádřil též Výbor MOP pro svobodu sdružování, dle kterého 

ustanovení, která by požadovala samostatnou odborovou organizaci pro každý podnik 

nebo povolání, by nebyla v souladu s požadavkem článkem 2 Úmluvy MOP č. 87
17

. 

K problematice plurality odborových organizací se Výbor MOP pro svobodu 

sdružování vyjádřil dále např. též tak, že situace, v rámci které by zaměstnanci bylo 

znemožněno vybrat si mezi různými odborovými organizacemi, a to z toho důvodu, že 

zákonodárce by povoloval existenci pouze jedné odborové organizace v rámci oblasti, 

ve které zaměstnanec vykonává své povolání, je neslučitelná s principy zakotvenými 

v Úmluvě MOP č. 87
18

.  

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel 

povinen v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, kdy zákoník 

práce nebo zvláštní právní předpisy vyžadují informování, projednání, souhlas nebo 

                                                 
17

 Viz případ Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 2301 (průběžná zpráva březen 2004). 
18

 Viz případ Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 1963 (průběžná zpráva březen 2000). 
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dohodu s odborovou organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým 

organizacím, nedohodne-li se s nimi na jiném způsobu informování, projednání nebo 

vyslovení souhlasu (§ 286 odst. 5 ZP). 

Zároveň dle ustanovení § 286 odst. 6 ZP platí, že působí-li u zaměstnavatele více 

odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k 

jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za 

zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních vztazích 

odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním 

poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.  

Ustanovení § 286 odst. 6 věta druhá ZP řeší problematiku odborově 

neorganizovaných zaměstnanců. Soulad této právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky již posuzoval ÚS ČR, přičemž shledal tuto úpravu ústavně konformní. Ve 

svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12.3.2008 mj. uvedl, že „odborově 

neorganizovaný zaměstnanec může svým úkonem dosáhnout toho, že vyloučí, aby za něj 

jednala některá odborová organizace, když slova „neurčí-li tento zaměstnanec jinak“ je 

třeba vykládat nejen jako možnou volbu jiné odborové organizace, ale extenzivně tak, že 

ingerenci odborové organizace může zaměstnanec svým úkonem úplně vyloučit“ (viz 

bod 278 předmětného nálezu ÚS). „V případě, že zaměstnanec určí, která odborová 

organizace jej má v individuálních pracovněprávních vztazích zastupovat, nepočítá 

zákon s tím, že by daná odborová organizace mohla takové zastoupení odmítnout.“  

4.2. Pluralita odborových organizací v oblasti kolektivního 

vyjednávání 

Odděleně je v zákoníku práce upravena problematika plurality odborových 

organizací v oblasti kolektivního vyjednávání. Ačkoli by tuto problematiku bylo možné 

podřadit pod kapitolu pojednávající o kolektivním vyjednávání, z důvodu úplnosti si ji 

dovolím zahrnout již pod tuto kapitolu pojednávající o pluralitě odborových organizací. 

Dle ustanovení § 24 odst. 2 ZP platí, že působí-li u zaměstnavatele více 

odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní smlouvy se 

všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními 

důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se 

mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.  
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Znění ustanovení § 24 odst. 2 ZP před nálezem ÚS ČR sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze 

dne 12.3.2008 umožňovalo, aby zaměstnavatel uzavřel podnikovou kolektivní smlouvu 

pouze s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, které mají 

reprezentativní počet členů u tohoto zaměstnavatele (tj. relativní většinu). ÚS ČR však 

svým shora uvedeným nálezem toto ustanovení zrušil, jelikož dle jeho názoru 

zvýhodňovalo určité odborové organizace na úkor jiných, což je v rozporu 

s ustanovením čl. 27 odst. 2 LZPS, dle kterého je nepřípustné zvýhodňovat některé 

odborové organizace v podniku nebo odvětví. Nálezem ÚS ČR sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze 

dne 12.3.2008 byla nevyhovující právní úprava zrušena s účinností od 14.4.2008.  

V souvislosti s uvedeným je možné zmínit, že způsobem zjišťování odborové 

organizace s největším počtem členů se již zabýval též Výbor MOP pro svobodu 

sdružování. Výbor se zabýval konkrétně požadavkem na předložení jmenného seznamu 

všech členů odborové organizace a kopie jejich členské karty ke zjištění odborové 

organizace s největším počtem členů. Uvedl přitom, že tento požadavek je 

problematický s ohledem na principy práva svobodně se sdružovat. V případě takového 

požadavku totiž existuje riziko „odvetných“ opatření ze strany zaměstnavatele a 

protiodborové diskriminace
19

. 

Současné znění zákoníku práce tedy žádnou odborovou organizaci nevylučuje, 

avšak již neřeší otázku, jak postupovat v případě, že neexistuje dohoda mezi 

zaměstnavatelem a odborovými organizacemi o tom, jak budou odborové organizace 

vystupovat a jednat při uzavření kolektivní smlouvy a jestliže odborové organizace 

nejednají společně a ve vzájemné shodě. 

Současná právní úprava sice respektuje a je v souladu s ustanovením čl. 27 odst. 

2 LZPS a zaměstnavatel je povinen jednat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi 

odborovými organizacemi, které vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny 

zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a 

zaměstnavatelem jinak, avšak i jen jediná odborová organizace, třeba i s nejmenším 

počtem členů, může zablokovat jakéhokoli jednání mezi zaměstnavatelem a 

odborovými organizacemi. Nelze přitom vyloučit, že k takovému zablokování jednání 

mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi může dojít též z podnětu 

                                                 
19

 Viz případ Výboru MOP pro svobodu sdružování č. 2153 (průběžná zpráva březen 2004). 
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zaměstnavatele, když prostřednictvím jemu spřízněné odborové organizace fakticky 

vyloučí uzavření podnikové kolektivní smlouvy ve svém podniku.  

S ohledem na skutečnost, že jednotlivé odborové organizace mohou 

reprezentovat rozdílné zájmy určitých skupin zaměstnanců, nelze jejich práva zřejmě 

pominout a a priori některou z odborových organizací vyloučit z jednání o kolektivní 

smlouvě, a to ani při respektování práva většiny. V důsledku toho však mohou vznikat 

v praxi problémy při jednání o uzavření kolektivní smlouvy, jak byly tyto nastíněny 

shora, které mohou fakticky zablokovat jakákoli další jednání o uzavření kolektivní 

smlouvy.  

Do budoucna je tedy možné se zamyslet, zda by přece jen nebylo možné, aby i 

při respektování čl. 27 odst. 2 LZPS a nepřípustnosti zvýhodňovat některé odborové 

organizace v podniku nebo odvětví, právní úprava umožňovala z jednání o uzavření 

kolektivní smlouvy vyloučit tu odborovou organizaci, jejímž účelem je zjevně mařit 

jednání o uzavření kolektivní smlouvy. Jsem si vědoma významu zásady, dle které je 

nepřípustné zvýhodňovat některé odborové organizace v podniku nebo odvětví, 

nicméně pokud by účelem odborové organizace mělo být skutečně maření jednání se 

zaměstnavatelem o kolektivní smlouvě, domnívám se, že se nelze dovolávat ustanovení 

čl. 27 odst. 2 LZPS.  

Velká pozornost by samozřejmě musela být věnována podmínkám, za kterých 

by bylo možné takovou odborovou organizaci z jednání o uzavření kolektivní smlouvy 

vyloučit. Domnívám se, že by bylo mj. nutné, aby o případném vyloučení odborové 

organizace z jednání o uzavření kolektivní smlouvy rozhodoval soud, který by posoudil, 

zda účelem odborové organizace je skutečně mařit jednání o uzavření kolektivní 

smlouvy, resp. který by posoudil, zda odborová organizace splňuje podmínky pro její 

vyloučení z jednání o uzavření kolektivní smlouvy stanovené zákonem.  

4.3. Pluralita odborových organizací v souvislosti s možností uzavírat 

u jednoho zaměstnavatele více podnikových kolektivních smluv 

V souvislosti s pluralitou odborových organizací působících u zaměstnavatele 

vyvstává též otázka, zda je možné u jednoho zaměstnavatele uzavírat více podnikových 

kolektivních smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o kolektivním vyjednávání 

nepřejímá a ani neomezuje počet podnikových kolektivních smluv, domnívám se, že u 
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jednoho zaměstnavatele může být uzavřeno též více podnikových kolektivních smluv. 

Je však třeba zároveň mít na zřeteli určitá zákonná omezení, od kterých není možné se 

při uzavírání více podnikových kolektivních smluv u jednoho zaměstnavatele odchýlit.  

Dle čl. 27 odst. 2 LZPS je nepřípustné zvýhodňovat některé z odborových 

organizací v podniku nebo odvětví. Dle ustanovení § 1a písm. e) ZP se 

v pracovněprávních vztazích uplatňuje mj. základní zásada rovného zacházení se 

zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace. Dle ustanovení § 16 odst. 1 ZP jsou 

zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o 

jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých 

plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.  

Zaměstnavatel tedy nesmí připustit, aby v případě existence více podnikových 

kolektivních smluv u jednoho zaměstnavatele byli někteří zaměstnanci prostřednictvím 

některé z těchto podnikových kolektivních smluv neopodstatněně zvýhodněni oproti 

jiným, popř. aby byla zvýhodněna některá odborová organizace.  

Členění více podnikových kolektivních smluv uzavřených u jednoho 

zaměstnavatele může být dle mého názoru prováděno podle různých hledisek, většinou 

se bude jednat o členění dle organizačních útvarů či jednotlivých profesí. Je však třeba 

mít na zřeteli, že dle ustanovení § 24 odst. 1 ZP odborová organizace uzavírá kolektivní 

smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Okruh zaměstnanců, 

na které se bude konkrétní podniková kolektivní smlouva vztahovat, tak musí být 

jednoznačně vymezen, aby nedocházelo k aplikačním problémům týkajících se 

působnosti jednotlivých kolektivních smluv. Není přitom možné, aby kolektivní 

smlouva byla uzavřena pouze pro členy určité odborové organizace. Rovněž není 

možné, aby odborově neorganizovaným zaměstnancům bylo dáno na výběr, která 

kolektivní smlouva se na ně bude vztahovat.
20

 

                                                 
20

 JUDr. Bořivoj Šubrt, Kolektivní vyjednávání při působení více odborových organizací, Práce a mzda 

2003/5, 1.6.2003 
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5. PŮSOBNOST A PRAVOMOC ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ 

V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

5.1. Obecně k vymezení působnosti a pravomoci odborových 

organizací v pracovněprávních vztazích 

Základní vymezení působnosti odborových organizací v pracovněprávních 

vztazích je obsaženo v ustanovení § 286 odst. 1 ZP, dle kterého odborové organizace 

jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání 

podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní 

smlouvě.  

Jednotlivá oprávnění odborových organizací v pracovněprávních vztazích nejsou 

upravena v zákoníku práce souhrnně, nýbrž na několika místech zákoníku práce jsou 

stanovena konkrétní oprávnění odborových organizací ve vztahu k zaměstnavatelům. 

Dle společných znaků je přitom možné takto stanovená oprávnění odborových 

organizací rozčlenit do těchto skupin: (i) informace a projednání, (ii) spolurozhodování 

a spolupráce, (iii) kontrola, (iv) kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.  

5.1.1. Právo zaměstnanců na informace a projednání 

Základním nástrojem k zajištění dialogu v pracovněprávních vztazích je právo 

zaměstnanců na informace související s jejich pracovněprávním vztahem. V případě 

významnějších skutečností je potom nadstavbou tohoto práva na informace právo 

zaměstnanců na projednání stanovených skutečností.   

Zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu mají právo na informace a 

projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, 

nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců 

zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle zákoníku práce vůči 

všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném 

způsobu součinnosti (§ 276 odst. 1 ZP).  

V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace coby jeden 

z možných subjektů zástupců zaměstnanců, představuje realizace práva zaměstnanců na 
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informace a projednání jednu ze základních oblastí činnosti odborové organizace u 

zaměstnavatele. Ustanovení § 276 odst. 6 ZP stanoví zástupcům zaměstnanců povinnost 

vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o 

obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem.  

Dle ustanovení § 278 odst. 2 ZP se informováním rozumí poskytnutí nezbytných 

údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní 

zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném 

předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se 

připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření.  

Dle ustanovení § 278 odst. 3 ZP se projednáním rozumí jednání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout 

shody. Rovněž v případě projednání je zaměstnavatel povinen zajistit projednání 

v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě 

poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu 

před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své 

stanovisko odůvodněnou odpověď.  

Zákoník práce dále rovněž zakotvuje právo zaměstnanců požadovat dodatečné 

informace a projednání před uskutečněním opatření, jakož i právo požadovat osobní 

jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. 

Zaměstnavatel, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců jsou povinni si poskytovat 

součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy (§ 278 odst. 4 ZP).  

Zákon nepředepisuje způsob informování zaměstnanců. Z hlediska 

zaměstnavatele je však z praktického hlediska vhodné o provedeném informování 

zaměstnanců vyhotovit písemný záznam, který bude prokazovat, že ke splnění 

povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o předepsaných skutečnostech došlo.  

V ustanovení § 279 odst. 1 ZP jsou stanoveny skutečnosti, o kterých je 

zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat. Dle uvedeného ustanovení je 

zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o (i) ekonomické a finanční situaci 

zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, (ii) činnosti zaměstnavatele, jejím 

pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických 

opatřeních, (iii) právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání 

a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, o převažující 
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činnosti zaměstnavatele označené kódem Klasifikace ekonomické činnosti
21

 a 

uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, (iv) základních otázkách 

pracovních podmínek a jejich změnách, (v) záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280 

ZP
22

, (vi) opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, (vii) nabídce volných pracovních míst na 

dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců 

pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, (viii) 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až 106 odst. 1 ZP 

a § 108 ZP a zvláštním zákonem
23

, (ix) záležitostech v rozsahu stanoveném ujednáním 

o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro 

informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 

5 ZP.  

Pro úplnost je vhodné uvést, že povinnost zaměstnavatele informovat o 

ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji a o 

činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní 

prostředí a jeho ekologických opatřeních se nevztahují na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců (§ 279 odst. 2 ZP).  

V ustanovení § 280 ZP jsou potom stanoveny skutečnosti, které je zaměstnavatel 

povinen se zaměstnanci projednat. Dle uvedeného ustanovení je tak zaměstnavatel 

povinen se zaměstnanci projednat: (i) pravděpodobný hospodářský vývoj u 

zaměstnavatele, (ii) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační 

nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření 

v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců dle § 62 ZP, (iii) nejnovější stav 

a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, 

základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, (iv) převod činnosti nebo úkolů 

zaměstnavatele dle § 338 až § 342 ZP, (v) bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

                                                 
21

 §7 odst. 1 ZKV 

   § 18 odst. 1 a § 19 ZSS 
22

 § 280 ZP upravuje právo zaměstnanců na projednání 
23

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 ZP a § 108 ZP a zvláštním zákonem
24

, 

(vi) záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní 

úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5 ZP.  

Rovněž v případě práva zaměstnanců na projednání jsou stanoveny výjimky pro 

zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé 

nejsou povinni se zaměstnanci projednat pravděpodobný hospodářský vývoj u 

zaměstnavatele, zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo 

organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti 

s hromadným propouštěním zaměstnanců dle § 62 ZP, jakož ani nejnovější stav a 

strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní 

otázky pracovních podmínek a jejich změny (§ 280 odst. 2 ZP).  

Vedle ustanovení § 279 a § 280 ZP je právo zaměstnanců na informace a 

projednání zakotveno též v dalších ustanoveních zákoníku práce. Jedná se např. o 

ustanovení § 62 ZP zakotvující právo zaměstnanců na informace a projednání 

v souvislosti s hromadným propouštěním nebo o ustanovení § 108 ZP zakotvující účast 

zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.1.2. Právo odborové organizace na informace a projednání 

Zákoník práce dále stanoví vedle práva samotných zaměstnanců na informace a 

projednání (které je v případě, že u zaměstnavatele působí zástupci zaměstnanců, 

realizováno prostřednictvím těchto zástupců zaměstnanců) též právo odborové 

organizace jako takové na informace a projednání.  

Dle ustanovení § 287 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci 

(vedle záležitostí uvedených v ustanovení § 279 ZP upravující právo zaměstnanců na 

informace) informovat též o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích 

jednotlivých složek včetně členění podle jednolitých profesních skupin, není-li 

dohodnuto jinak. 

                                                 
24

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
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Dle ustanovení § 287 odst. 2 ZP je zaměstnavatel povinen s odborovou 

organizací (vedle záležitostí uvedených v ustanovení § 280 ZP upravující právo 

zaměstnanců na projednání) projednat též (i) ekonomickou situaci zaměstnavatele, (ii) 

množství práce a pracovní tempo (§ 300 ZP), (iii) změny organizace práce, (iv) systém 

odměňování a hodnocení zaměstnanců, (v) systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

(vi) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména 

mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním 

postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení 

hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a 

tělovýchovných potřeb zaměstnanců, (vii) další opatření týkající se většího počtu 

zaměstnanců.  

Vedle ustanovení § 287 ZP je právo odborové organizace na informace a 

projednání zakotveno též v dalších ustanoveních zákoníku práce. Jedná se např. o 

ustanovení § 46 ZP upravující možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou 

práci pouze po projednání s odborovou organizací, jestliže zaměstnavatel zaměstnance 

převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým 

opatřením nesouhlasí
25

. Dále se jedná o ustanovení § 61 odst. 1 ZP upravující povinnost 

zaměstnavatele výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat 

s odborovou organizací, ustanovení § 99 ZP upravující povinnost zaměstnavatele 

předem projednat s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy 

pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a 

noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nebo o ustanovení      

§ 348 odst. 3 ZP, dle kterého zaměstnavatel určuje po projednání s odborovou 

organizací, zda se jedná o neomluvené zameškání práce.  

K problematice povinnosti zaměstnavatele projednat s odborovou organizací 

stanovené skutečnosti, lze doplnit úpravu rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Dle ustanovení § 61 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen výpověď 

z pracovního poměru nebo okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat 

s odborovou organizací. Projednáním se přitom dle ustanovení § 278 odst. 3 ZP rozumí 

jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, vzájemná výměna stanovisek a 

vysvětlení s cílem dosáhnout shody. V případech, kdy se jedná o jiné rozvázání 

                                                 
25

 Projednání s odborovou organizací v tomto případě však není třeba, pokud celková doba převedení 

zaměstnance nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.  
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pracovního poměru, musí zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 61 odst. 5 ZP 

odborovou organizaci s těmito seznámit, a to ve lhůtách s ní dohodnutých.  

Pokud by zaměstnavatel porušil povinnost výpověď či okamžité zrušení 

pracovního poměru předem projednat s odborovou organizací, nezpůsobuje toto 

neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel se 

v takovém případě pouze vystavuje riziku pokuty za přestupek či správní delikt na 

úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle 

ustanovení § 12 ZIP (jedná-li se o zaměstnavatele – fyzickou osobu), resp. § 25 ZIP 

(jedná-li se o zaměstnavatele – právnickou osobu).  

Zvýšena ochrana při rozvazování pracovního poměru a větší ingerence odborové 

organizace do pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se 

potom uplatní v případě tzv. funkcionářů odborové organizace. Této problematice se 

však věnuji v jiné části předkládané práce.   

5.1.3. Spolurozhodování a spolupráce 

Spolurozhodování, resp. spolupráce odborové organizace se zaměstnavatelem 

má různé formy, přičemž úprava tohoto spolurozhodování a spolupráce odborové 

organizace se zaměstnavatelem je obsažena na několika místech zákoníku práce. Níže si 

proto dovoluji uvést demonstrativní výčet případů, ve kterých je odborová organizace 

oprávněna k tzv. spolurozhodování, resp. jiné spolupráci se zaměstnavatelem.  

Jedná se např. o ustanovení § 61 odst. 2 - 4 ZP, ve kterých je upraven postup při 

rozvazování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele. Dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP jde-li o člena orgánu 

odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a 

v době jednoho roku po jeho skončení, je zaměstnavatel povinen k výpovědi nebo 

okamžitému zrušení pracovního poměru požádat odborovou organizaci o předchozí 

souhlas. Jestliže přitom odborová organizace odmítne souhlas udělit, jsou výpověď 

nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však 

ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a 

soud ve sporu o neplatnost takové výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního 

poměru shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance 
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nadále zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné    

(§ 61 odst. 4 ZP).  

O spolupráci zaměstnavatele a odborové organizace ve formě předchozího 

souhlasu odborové organizace se jedná též v případě stanovení písemného rozvrhu 

čerpání dovolené. Dle ustanovení § 217 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen určit dobu 

čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím 

souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být 

vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na 

dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku práce není stanoveno jinak.  

Formou předchozího písemného souhlasu spolupracuje odborová organizace se 

zaměstnavatelem též v případě vydání a změn pracovního řádu. Dle ustanovení § 306 

odst. 4 ZP zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo 

změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, a to 

pod sankcí neplatnosti takového vydání či změny pracovního řádu.  

Další případ spolupráce odborové organizace se zaměstnavatelem je upraven 

v ustanovení § 108 odst. 5 ZP, dle kterého je zaměstnavatel povinen organizovat 

nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 

pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se 

souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zjištěné nedostatky odstraňovat.  

Zaměstnavatel postupuje v dohodě s odborovou organizací též v případě 

případného určení hromadného čerpání dovolené. Dle ustanovení § 220 ZP 

zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců 

určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nezbytné z provozních důvodů.
26

 

Spolurozhodování odborové organizace se zaměstnavatelem se uplatňuje též 

v případě přídělu a čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb. Dle ustanovení § 225 

ZP zaměstnavatel, který podle zvláštního právního předpisu
27

 vytváří fond kulturních a 

sociálních potřeb, spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu do tohoto fondu a o 

jeho čerpání.  

                                                 
26

 Pro úplnost je možné uvést, že dle § 220 ZP hromadné čerpání dovolení nesmí činit více než 2 týdny a 

u uměleckých souborů 4 týdny. 
27

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1.4. Kontrola 

Dle ustanovení § 321 ZP odborové organizace dbají o dodržování zákoníku 

práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a ostatních pracovněprávních předpisů. Zaměstnavatel je povinen odborové 

organizaci výkon takové kontroly umožnit a za tím účelem jí zajistit vstup na svá 

pracoviště, předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími 

zaměstnanci, jakož i zajistit potřebnou součinnost k výkonu kontroly, podání zprávy o 

tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení 

návrhů opatření, které podaly odborové organizace vykonávající kontrolu.  

Zákoník práce dále v ustanovení § 322 ZP zakotvuje právo odborových 

organizací vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u 

jednotlivých zaměstnavatelů. Současně upravuje též povinnosti zaměstnavatelů umožnit 

příslušné odborové organizaci výkon kontroly a za tím účelem jí zajistit možnost (i) 

prověření toho, jak zaměstnavatel plné své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující 

práci, (ii) pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a 

kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky, 

(iii) prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, (iv) účastnit se 

zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popř. je objasňovat, (v) 

zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

V souladu s ustanovením § 322 odst. 2 ZP náklady vzniklé výkonem kontroly 

nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát na základě dohody o odborovou 

organizací. 

5.1.5. Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv 

Této formě součinnosti odborové organizace se zaměstnavatelem je s ohledem 

na její obsáhlost věnována samostatná kapitola této práce níže.  

5.1.6. Další případy součinnosti mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem 

 Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení § 286 odst. 1 ZP jsou odborové 

organizace oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního 
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vyjednávání podle zákoníku práce, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných 

v kolektivní smlouvě, je možné dohodnout též jiné případy součinnosti mezi odborovou 

organizací a zaměstnavatelem, než jaké jsou stanoveny v zákoníku práce. Uvedené 

ustanovení tak umožňuje upravit formy a případy součinnosti mezi odborovou 

organizací a zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, a to nad rámec zákona. Je však 

vhodné v této souvislosti zdůraznit, že zákonem stanovená oprávnění odborové 

organizace představují minimální standard, který nelze omezit, a to ani dohodou mezi 

oběma sociálními partnery.  

5.2. Sankce za porušení povinnosti součinnosti zaměstnavatele a 

zástupců zaměstnanců  

5.2.1. Rozdělení sankcí za porušení povinnosti součinnosti zaměstnavatele a 

zástupců zaměstnanců 

Sankce za porušení povinnosti zaměstnavatele k součinnosti s odborovou 

organizací mohou být chápány v různých formách. Především se může jednat o sankce 

spočívající v samotné neplatnosti právního jednání zaměstnavatele, který v souvislosti 

s tímto právním jednáním porušil svou povinnost součinnosti s odborovou organizací 

(např. neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru 

s funkcionářem odborové organizace v případě, že zaměstnavatel nepožádal odborovou 

organizaci o předchozí souhlas s takovým rozvazovacím jednáním dle § 61 odst. 2 ZP 

nebo neplatnost pracovního řádu vydaného nebo změněného bez toho, že by 

zaměstnavatel požádal odborovou organizaci o předchozí písemný souhlas s vydáním či 

změnou pracovního řádu dle § 306 odst. 4 ZP). Sankce spočívající v neplatnosti 

právního jednání zaměstnavatele jsou upraveny především v zákoníku práce.  

Může se však jednat též o sankce spočívající v pokutě za přestupek nebo správní 

delikt, a to zřejmě nejčastěji dle zákona o inspekci práce. Zaměstnavatele je však možné 

postihnout za neplnění jeho povinností k součinnosti se zástupci zaměstnanců též podle 

jiných právních předpisů, např. dle zákona o zaměstnanosti
28

. Sankce za porušení 

povinnosti k součinnosti jsou přitom v zákoně o inspekci práce stanoveny buď přímo 

                                                 
28

 Dle zákona o zaměstnanosti by zaměstnavatel mohl být např. postižen v případě porušení ustanovení    

§ 309 odst. 8 ZoZ.  
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v souhrnné skutkové podstatě ustanovení § 10 a § 23 ZIP nebo rozptýleně v dalších 

skutkových podstatách. Ve druhém uvedeném případě se přitom může jednat buď o 

sankce uložené přímo za výslovně v zákoně o inspekci práce citované povinnosti 

k součinnosti, sankce uložené přímo za výslovně v zákoně o inspekci práce necitované 

povinnosti k součinnosti (v těchto případech je povinnost k součinnosti zahrnuta do 

šířeji vymezené skutkové podstaty) nebo o sankce uložené nepřímo za výslovně 

v zákoně o inspekci práce necitované povinnosti k součinnosti, u kterých není přímo 

sankcionováno porušení povinnosti k součinnosti, ale až protiprávní důsledek.  

Mimo rámec sankcí zůstávají některé okruhy povinností, pokud by na základě 

posouzení konkrétní situace nebylo možné jednotlivé případy podřadit režimu 279 odst. 

1 písm. d) ZP ukládajícího zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance o 

základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách nebo režimu § 287 odst. 2 

písm. g) ZP ukládajícího zaměstnavateli povinnost projednat s odborovou organizací 

další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců (může se např. jednat o povinnosti 

k součinnosti stanovené v ustanoveních § 99 ZP a § 300 odst. 3 ZP).
29

  

V souvislosti s problematikou sankcí za porušení povinnosti součinnosti 

zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců je vhodné též upozornit na skutečnost, že 

zákon o inspekci práce postihuje sankcemi pouze porušení povinností zaměstnavatelů 

k součinnosti se zástupci zaměstnanců. Zákon o inspekci práce však nestanoví sankce v 

případech, kdy u zaměstnavatele zástupci zaměstnanců nepůsobí a zaměstnavatel poruší 

svou povinnost k součinnosti s jednotlivými zaměstnanci – v takových případech zákon 

o inspekci práce s porušením povinnosti zaměstnavatele k součinnosti s jednotlivými 

zaměstnanci nespojuje žádné sankce.  

5.2.2. Sankce za porušení povinnosti součinnosti zaměstnavatele a zástupců 

zaměstnanců dle zákona o inspekci práce. 

5.2.2.1. Sankce za porušení povinnosti zaměstnavatele k součinnosti se 

zástupci zaměstnanců stanovené přímo v souhrnné skutkové podstatě v § 10 a § 23 

ZIP 

Dle ustanovení § 10 odst. 1 ZIP se fyzická osoba dopustí přestupku na úseku 

                                                 
29

 Antonín Havlík, Sociální dialog na úrovni podniků, vztah ke kolektivnímu vyjednávání; sankce za 

porušení povinností, Práce a mzda 2009/10, 24.9.2009 
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součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší 

povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 

a 339 odst. 1 ZP. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (§ 10 

odst. 2 ZIP).  

V případě zaměstnavatelů – právnických osob je za porušení shora uvedených 

povinností formulován obdobně správní delikt právnických osob. Dle ustanovení § 23 

odst. 1 ZIP se tak právnická osoba dopustí správního deliktu na úseku součinnosti 

zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči 

příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a 339 odst. 

1 ZP. Za uvedený správní delikt lze právnické osobě (stejně jako v případě obdobného 

přestupku fyzické osoby) uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (§ 23 odst. 2 ZIP).  

5.2.2.2. Sankce za porušení povinnosti zaměstnavatele k součinnosti se 

zástupci zaměstnanců rozptýlené v dalších skutkových podstatách přestupků a 

správních deliktů obsažených v zákoně o inspekci práce 

Sankce ukládané přímo za porušení výslovně v zákoně o inspekci práce 

citovaných povinností k součinnosti se zástupci zaměstnanců jsou upraveny 

v ustanoveních § 11 odst. 1 písm. d) a § 24 odst. 1 písm. d) ZIP, v ustanoveních § 15 a § 

28 ZIP a v ustanoveních § 17 a § 30 ZIP.  

Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d), resp. § 24 odst. 1 písm. d) ZIP se fyzická 

osoba dopustí přestupku a právnická osoba správního deliktu na úseku rovného 

zacházení tím, že neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci 

zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z 

pracovněprávního vztahu podle § 276 odst. 9 ZP. Za uvedený přestupek, resp. správní 

delikt lze uložit pokutu až do výše 400 000,- Kč (§ 11 odst. 2, resp. § 24 odst. 2 ZIP).  

Dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. v) ZIP, resp. § 28 odst. 1 písm. v) ZIP se 

fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní 

doby tím, že neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

organizaci práce v noci. Za uvedený přestupek fyzické osoby, resp. správní delikt 
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právnické osoby lze uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč (§ 15 odst. 2 písm. a), resp.  

§ 28 odst. 2 písm. a) ZIP).  

Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. v), resp. § 30 odst. 1 písm. v) ZIP se fyzická 

osoba dopustí přestupku, resp. právnická osoba správního deliktu na úseku bezpečnosti 

práce tím, že nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 322 ZP.  Za uvedený 

přestupek fyzické osoby, resp. správní delikt právnické osoby lze uložit pokutu až do 

výše 300 000,- Kč (§ 17 odst. 2 písm. a), resp. § 30 odst. 2 písm. a) ZIP).  

Sankce ukládané přímo za porušení výslovně v zákoně o inspekci práce 

nespecifikovaných povinností k součinnosti zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců 

jsou upraveny v ustanoveních § 12 a § 25 ZIP a v ustanoveních § 16 a § 29 ZIP. Zákon 

v těchto případech stíhá porušení povinnosti zaměstnavatele k součinnosti se zástupci 

zaměstnanců, které sice nejsou v zákoně o inspekci práce výslovně zmíněny, avšak lze 

je přímo zařadit do rozsahu definice ostatních široce definovaných skutkových podstat 

obsažených v zákoně o inspekci práce. 

Dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a), resp. § 25 odst. 1 písm. a) ZIP se fyzická 

osoba dopustí přestupku, resp. právnická osoba správního deliktu na úseku pracovního 

poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené 

povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti. Za uvedený přestupek fyzické osoby, resp. 

správní delikt právnické osoby lze uložit pokutu až do výše 300 000,- Kč (§ 12 odst. 2 

písm. a), resp. § 25 odst. 2 písm. a) ZIP).  

Ve vztahu k zástupcům zaměstnanců se tedy v případě uvedeného přestupku či 

správního deliktu jedná o porušení stanovených povinností k součinnosti s odborovou 

organizací při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru a dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr (může se jednat např. o porušení ustanovení § 38 odst. 

3 ZP, § 46 ZP, § 61 odst. 1 ZP, § 61 odst. 2 ZP, § 61 odst. 5 ZP ze strany 

zaměstnavatele).   

Dle ustanovení § 16 odst. 1, resp. § 29 odst. 1 ZIP se fyzická osoba dopustí 

přestupku a právnická osoba správního deliktu na úseku dovolené tím, že poruší 

stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za 

odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo 
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určení jejího nástupu. Za uvedený přestupek fyzické osoby, resp. správní delikt 

právnické osoby lze uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč.  

Ve vztahu k zástupcům zaměstnanců se tedy jedná v případě uvedeného 

přestupku či správního deliktu o porušení povinností k součinnosti se zástupci 

zaměstnanců v oblasti dovolené (může se např. jednat o porušení ustanovení § 217 nebo 

§ 220 ZP ze strany zaměstnavatele).  

Sankce ukládané nepřímo za porušení výslovně v zákoně o inspekci práce 

nezmíněných povinností k součinnosti zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců jsou 

upraveny v ustanoveních § 13 a § 26 ZIP a v ustanoveních § 15 a § 28 ZIP. V těchto 

případech není sankce ukládána přímo za porušení povinnosti zaměstnavatele 

k součinnosti se zástupci zaměstnanců, ale toto porušení je možné postihnout nepřímo, 

kdy sankcí je postižen až důsledek porušení povinnosti zaměstnavatele k součinnosti, 

která byla podmínkou pro určení konkrétního rozsahu práv a povinností. Jinými slovy 

tedy v těchto případech není sankcionováno porušení povinnosti k součinnosti se 

zástupci zaměstnanců samotné, nýbrž až chybně vyplacená mzda (v případě přestupků, 

resp. správních deliktů na úseku odměňování dle § 13 a § 26 ZIP), resp. důsledky 

porušení povinností v oblasti pracovní doby (v případě přestupků, resp. správních 

deliktů na úseku pracovní doby dle § 15 a § 28 ZIP).  

Sankce za přestupky, resp. správní delikty dle § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1, resp.   

§ 26 odst. 1 a § 28 odst. 1 ZIP nemusí být zanedbatelné. S ohledem na konkrétní druh 

přestupku či správního deliktu lze za jeho spáchání uložit pokutu až do výše 300 000,- 

Kč, resp. 400 000,- Kč, resp. 500 000,- Kč, resp. 1 000 000,- Kč, resp. 2 000 000,- Kč  

(§ 13 odst. 2, § 15 odst. 2, resp. § 26 odst. 2 a § 28 odst. 2 ZIP).  

6. POSTAVENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ ODBOROVÉ ORGANIZACE 

DLE ZÁKONÍKU PRÁCE 

6.1. Problematika uvolňování členů orgánů odborové organizace 

V souvislosti s členstvím zaměstnanců v orgánech odborové organizace upravuje 

zákoník práce institut tzv. uvolnění zaměstnance pro výkon funkce člena orgánu 

odborové organizace. Svým charakterem se tento institut řadí pod tzv. překážky v práci 

na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu tak, jak jsou tyto upraveny 
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v ustanovení § 200 - § 205 ZP.   

Dle obecného ustanovení § 200 ZP přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele 

pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských 

povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo 

pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech 

nepřísluší, není-li dále v zákoníku práce stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo 

vnitřním předpisem stanoveno jinak.  

Jinak je přitom stanoveno mj. v ustanovení § 203 odst. 2 písm. a) bod 1. ZP. 

V souladu s tímto ustanovením přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy 

nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu odborové 

organizace podle tohoto zákona.  

Zákoník práce tedy výslovně upravuje překážky v práci na straně zaměstnance 

z důvodu výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, jakož i problematiku 

náhrady mzdy či platu po dobu trvání této překážky. V souvislosti s úpravou uvolňování 

zaměstnanců pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace lze však doporučit, a 

v praxi je tak ostatně často konáno, aby mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací 

byly sjednány (např. v kolektivní smlouvě) podrobnější podmínky pro uvolňování 

zaměstnanců za účelem výkonu jejich funkce coby člena orgánu odborové organizace 

(např. rozsah uvolnění zaměstnance pro výkon funkce člena orgánu odborové 

organizace, oznámení o potřebě uvolnění pro výkon funkce odborového funkcionáře 

v dostatečném časovém předstihu, apod.). Sjednáním takových podrobnějších podmínek 

pro uvolňování zaměstnanců se jistě předejde případným konfliktům spojeným s žádostí 

zaměstnance o uvolnění z důvodu výkonu funkce člena orgánu odborové organizace.  

V souvislosti s problematikou uvolňování zaměstnanců pro výkon funkce člena 

orgánu odborové organizace je třeba zabývat se otázkou, jakým způsobem by měl 

zaměstnanec o takové uvolnění zaměstnavatele požádat a jak by měl postupovat 

zaměstnavatel při obdržení takové žádosti, resp. zda má možnost takovou žádost 

odmítnout.  

Dle mého názoru se bude v případě uvolnění zaměstnance k výkonu funkce 

člena orgánu odborové organizace zásadně jednat o překážku v práci, která bude 

zaměstnanci předem známa (tedy nikoli o překážku v práci nepředvídatelnou či 

náhodnou, o které by zaměstnanec předem nevěděl). I když samozřejmě nelze vyloučit, 
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že v některých konkrétních případech se může jednat o překážku v práci 

nepředvídatelnou a náhodnou. Domnívám se však, že takové případy budou spíše 

výjimkou.  

Jelikož nevidím důvod, proč by se na zaměstnance uvolněného pro výkon 

funkce člena orgánu odborové organizace neměla vztahovat obecná ustanovení o 

překážkách v práci na straně zaměstnance, domnívám se, že v souladu s ustanovením    

§ 206 odst. 1 a 2 ZP je zaměstnanec povinen zaměstnavatele včas požádat o poskytnutí 

pracovního volna za účelem výkonu funkce člena orgánu odborové organizace a 

zaměstnavateli překážku v práci též prokázat. Při nesplnění těchto svých povinností se 

zaměstnanec může vystavovat riziku pro něj negativních jednání ze strany 

zaměstnavatele (zejména jednání souvisejících s porušením povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci).  

S ohledem na zákonnou úpravu překážek v práci na straně zaměstnance 

z důvodu obecného zájmu se domnívám, že pokud zaměstnanec splní své povinnosti a 

zaměstnavatele včas požádá o poskytnutí pracovního volna k výkonu funkce člena 

orgánu odborové organizace a zaměstnavateli prokáže existenci této překážky v práci na 

jeho straně (tj. prokáže, že v době, na niž požaduje pracovní volno, bude vykonávat 

odborovou činnost, kterou nelze vykonávat mimo pracovní dobu), potom zaměstnavatel 

není oprávněn jeho žádosti o uvolnění nevyhovět. 

Vycházím z dikce ustanovení § 200 ZP, dle kterého zaměstnanci od 

zaměstnavatele při splnění stanovených podmínek přísluší pracovní volno v nezbytně 

nutném rozsahu. Uvedené ustanovení chápu v tomto smyslu jako kogentní, které (pokud 

zákon nestanoví jinak) nedává zaměstnavateli možnost uvážení, zda pracovní volno 

zaměstnanci poskytne nebo nikoli, pakliže jsou splněny zákonné podmínky pro jeho 

poskytnutí.  

Určitá možnost uvážení zaměstnavatele, zda žádosti o poskytnutí pracovního 

volna z důvodu existence překážky v práci z důvodu obecného zájmu při splnění 

zákonných podmínek vyhoví či nikoli, může být dle mého názoru dána pouze 

v případech, kdy zákon podmiňuje poskytnutí pracovního volna další skutečností. Takto 

tomu je např. v případech překážek v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného 

zájmu uvedených v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j), k), l) ZP, kde zákonodárce 

poskytnutí pracovního volna podmiňuje též tím, že tomu nebrání vážné provozní 
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důvody na straně zaměstnavatele. V případech uvedených ustanovení § 203 odst. 2 písm. 

j), k), l) ZP by tedy dle mého názoru zaměstnavatel byl oprávněn nevyhovět žádosti 

zaměstnance o poskytnutí pracovního volna z důvodu existence vážných provozních 

důvodů na straně zaměstnavatele, a to i kdyby zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí 

pracovního volna včas požádal a existenci překážky v práci na jeho straně 

zaměstnavateli prokázal. V případě překážky v práci z důvodu výkonu funkce člena 

orgánu odborové organizace však zákon poskytnutí pracovního volna na žádnou 

takovou další podmínku neváže a dle mého názoru tedy nedává zaměstnavateli možnost 

uvážení, zda pracovní volno při splnění stanovených podmínek zaměstnanci 

(odborovému funkcionáři) poskytne či nikoli.   

6.2. K možnosti tzv. uvolněných funkcionářů odborové organizace 

zastupovat zaměstnance odlišné společnosti 

V souvislosti s problematikou tzv. uvolňování zaměstnanců pro výkon funkce 

člena orgánu odborové organizace a oprávnění odborové organizace působit současně i 

u několika zaměstnavatelů, pakliže splňuje podmínky pro působení u nich stanovené 

v ustanovení § 286 odst. 3 ZP, může vznikat otázka, zda zaměstnanci uvolněni pro 

výkon funkce člena orgánu odborové organizace mohou v rámci tohoto uvolnění 

zastupovat též zaměstnance jiného, popř. dokonce více jiných zaměstnavatelů.  

Jak již uvedeno shora, dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. a) bod 1. ZP přísluší 

zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku 

k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle tohoto zákona. Z dikce 

uvedeného ustanovení (konkrétně části „podle tohoto zákona“) dle mého názoru 

vyplývá, že toto ustanovení se týká plnění úkolů zástupce zaměstnanců v případech, kdy 

odborový funkcionář vykonává oprávnění odborové organizace stanovené zákonem 

nebo kolektivní smlouvou, včetně kolektivního vyjednávání. 

Zákon však nestanoví, že pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného 

výdělku by tzv. uvolněnému zaměstnanci mělo náležet pouze v případě, že v rámci 

výkonu své funkce člena orgánu odborové organizace bude zastupovat pouze 

zaměstnance zaměstnavatele, který jej pro výkon této funkce uvolnil. Dle mého názoru 

je proto nerozhodné, zda tzv. uvolněný zaměstnanec v rámci výkonu své funkce člena 

orgánu odborové organizace vykonává činnost, v rámci které dochází k zastupování 
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pouze zaměstnanců zaměstnavatele, který jej pro výkon této funkce uvolnil, nebo zda 

při výkonu své funkce vykonává rovněž činnost, v rámci které dochází též 

k zastupování zaměstnanců jiného zaměstnavatele, popř. dokonce několika jiných 

zaměstnavatelů.  

Domnívám se, že rozhodující může být pouze skutečnost, zda odborová 

organizace je dle svých stanov oprávněna zastupovat též zaměstnance jiného 

zaměstnavatele. Pokud ano, je zřejmé, že člen orgánu odborové organizace je v rámci 

výkonu své funkce oprávněn vykonávat též činnost, v rámci které bude docházet 

k zastupování zaměstnanců tohoto jiného zaměstnavatele. Coby člen orgánu odborové 

organizace je totiž povinen vykonávat činnost, ke které je oprávněna, resp. povinna 

odborová organizace. Pokud je tedy odborová organizace oprávněna dle svých stanov 

zastupovat zaměstnance jiného zaměstnavatele, je dle mého názoru rovněž člen jejího 

orgánu oprávněn v rámci své funkce, pro kterou byl zaměstnavatelem v souladu s § 203 

odst. 2 písm. a) bod 1. ZP uvolněn, vykonávat činnost, v rámci které bude docházet též 

k zastupování zaměstnanců jiného zaměstnavatele.  

6.3. Problematika čerpání dovolené zaměstnance uvolněného pro 

výkon funkce člena orgánu odborové organizace 

Obecně platí, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, který je povinen určit 

její čerpání tak, aby zaměstnanec dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém 

zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v 

práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody (§ 218 odst. 1 ZP). Je na 

zaměstnavateli, aby zajistil splnění uložené povinnosti a primárně zajistil zaměstnanci 

čerpání dovolené tak, aby mohla být tato v celém rozsahu čerpána v kalendářním roce, 

ve kterém na dovolenou zaměstnanci vzniklo právo. I když dovolená nevyčerpaná 

v kalendářním roce, v němž právo na dovolenou vzniklo, nezaniká a přechází do 

následujícího kalendářního roku, má se jednat o výjimku a nikoliv pravidlo.  

V případě překážek v práci z důvodu obecného zájmu (tj. též z důvodu uvolnění 

zaměstnance pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace) je určení čerpání 

dovolené zaměstnavatelem modifikováno tak, že v souladu s ustanovením § 217 odst. 4 

ZP smí na tuto dobu zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené jen na jeho 

žádost. V případě absence žádosti o čerpání dovolené ze strany zaměstnance 
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uvolněného pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace nemůže zaměstnavatel 

tomuto zaměstnanci čerpání dovolené nařídit.   

Domnívám se však, že stále platí obecné pravidlo, dle kterého čerpání dovolené 

určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel dle mého názoru tedy může žádosti člena orgánu 

odborové organizace o čerpání dovolené buď vyhovět a čerpání dovolené určit dle 

žádosti tohoto zaměstnance, nebo nikoli. Zaměstnavatel by však měl důkladně zvážit, 

zda žádosti o čerpání dovolené vyhoví či nikoli, a to zejména s ohledem na důsledky, 

které jsou spojeny s nevyčerpáním dovolené v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci 

právo na dovolenou vzniklo.  

Jak již naznačeno shora, nemůže-li být dovolená vyčerpána v kalendářním roce, 

ve kterém vzniklo zaměstnanci na dovolenou právo, je zaměstnavatel povinen určit ji 

zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního 

roku (§ 218 odst. 2 ZP). V případě zaměstnance uvolněného pro výkon funkce člena 

orgánu odborové organizace by přitom opět platila shora uvedená modifikace, dle které 

určit čerpání dovolené by bylo možné pouze na žádost tohoto zaměstnance.  

Dále však platí, že není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června 

následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. 

Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 

dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení (§ 218 

odst. 3 ZP). Zaměstnanec potom čerpá dovolenou v jím určeném termínu čerpání 

dovolené, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tento termín zaměstnavateli hodí či 

nikoliv. Čerpání dovolené si takto zaměstnanec může určit v podstatě kdykoli v době od 

15.7. do 31.12. následujícího kalendářního roku.  

Jestliže přitom zaměstnavatel neurčí dovolenou za předchozí kalendářní rok ani 

do konce následujícího kalendářního roku (v případě zaměstnance uvolněného pro 

výkon funkce člena orgánu odborové organizace opět s tou modifikací, že určit čerpání 

dovolené je možné pouze na žádost tohoto zaměstnance) a zaměstnanec svého práva 

určit si dovolenou také nevyužije, zbývající část nevyčerpané dovolené může být 

důvodem pro uplatňování nároku na náhradu škody ze strany zaměstnance. 

Zaměstnavatel totiž porušil svou povinnost stanovenou právními předpisy, a proto 

zaměstnanci vzniká právo na náhradu škody, kterou může po zaměstnavateli požadovat. 

Zaměstnanec se přitom může v rámci tohoto požadavku na náhradu škody domáhat 
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jejího odstranění uvedením v předešlý stav, tedy nařízením čerpání dovolené ve volnu, 

nebo se může domáhat poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou 

dovolenou. 

6.4. Problematika zvýšené ochrany odborových funkcionářů 

Zvýšena ochrana odborových funkcionářů (členů orgánů odborových organizací) 

se uplatní zejména při rozvazování pracovního poměru. Dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP 

platí, že jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele 

v době jeho funkčního období nebo v době jednoho roku po jeho skončení, musí si 

zaměstnavatel k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru takového 

odborového funkcionáře vyžádat předchozí souhlas odborové organizace. Za souhlas se 

přitom též považuje, pokud odborová organizace písemně neodmítla udělit souhlas 

v době patnácti dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána. Souhlasu 

odborové organizace s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru 

funkcionáře odborové organizace přitom může zaměstnavatel použít pouze ve lhůtě 

dvou měsíců od jeho udělení (§ 61 odst. 3 ZP).  

Na rozdíl od případů, kdy je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením     

§ 61 odst. 1 ZP výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru s odborovou 

organizací pouze projednat, v případě, že zaměstnavatel nepožádá odborovou organizaci 

o předchozí souhlas s výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru funkcionáře 

odborové organizace, jsou výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru bez dalšího 

neplatné.  

Pokud zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 ZP odborovou 

organizaci požádá o předchozí souhlas s příslušným rozvazovacím jednáním, avšak 

odborová organizace souhlas odmítne udělit, jsou výpověď nebo okamžité zrušení 

pracovního poměru neplatné. Pokud však jsou ostatní podmínky platnosti výpovědi či 

okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a po zaměstnavateli nelze spravedlivě 

požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou výpověď či okamžité zrušení 

pracovního poměru funkcionáře odborové organizace platné (§ 61 odst. 4 ZP).  

O tom, zda jsou ostatní podmínky platnosti výpovědi či okamžitého zrušení 

pracovního poměru splněny a zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával, rozhoduje výlučně soud, a to v řízení o neplatnost 
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takové výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru zahájeném na základě 

příslušné žaloby zaměstnance. 

Pokud jde o hlediska, na základě kterých může soud dospět k závěru, že po 

zaměstnavateli lze či nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, 

zabýval se těmito již NS ČR, a to např. ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 172/2007 ze 

dne 20.11.2007.  

NS ČR v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že „u žádného z výpovědních 

důvodů nelze předem vylučovat možnost situace, kdy na zaměstnavateli nelze 

spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance, který je (resp. byl) členem 

příslušného orgánu odborové organizace“. Pokud jde konkrétně o výpovědní důvod dle 

§ 52 písm. c) ZP, uvedl NS ČR, že „zvýšená ochrana členů příslušného odborového 

orgánu při rozvazování pracovního poměru z důvodu dle § 46 odst. 1 písm. c) SZP, resp. 

§ 52 písm. c) ZP modifikuje nezávislý výběr nadbytečného zaměstnance tak, že z více 

zaměstnanců vykonávajících tentýž druh práce, který je v dalším období pro 

zaměstnavatele potřebný jen v užším rozsahu, je možno zaměstnance – funkcionáře 

odborové organizace vybrat jako nadbytečného pouze tehdy, nelze-li po zaměstnavateli 

spravedlivě požadovat, aby tohoto zaměstnance nadále zaměstnával“.  

Pro posouzení uvedené otázky jsou přitom „rozhodující konkrétní okolnosti, za 

nichž k organizační změně u zaměstnavatele došlo“. Přihlížet je dle názoru Nejvyššího 

soudu České republiky především k tomu, „jaký dopad na plnění funkcí zaměstnavatele 

na straně jedné a na postavení zaměstnance (např. vzhledem k jeho osobním, rodinným 

nebo majetkovým poměrům) na straně druhé by jeho další zaměstnávání v prvém 

případě či skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo“. V tomto ohledu mají 

dle NS ČR nepochybně „význam také dosavadní pracovní výsledky a postoj 

zaměstnance k plnění pracovních úkolů, včetně jejich srovnání s ostatními zaměstnanci 

zastávajícími stejnou funkci“.  

Z praktického hlediska lze v judikatuře NS ČR vysledovat zásadně dvě situace, 

v jejichž případě by bylo možné dospět k závěru o tom, že na zaměstnavateli nelze 

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával ve smyslu § 61 odst. 4 ZP. 

Prvním případem je situace, kdy zaměstnanec - odborový funkcionář zastává jedinečné 

pracovní místo, které žádný jiný zaměstnanec u zaměstnavatele nezastává, přičemž 

zaměstnavatel rozhodne o zrušení právě tohoto pracovního místa. Druhým případem je 
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situace, kdy zaměstnavatel rozhodne bez náhrady o zrušení celého organizačního útvaru, 

na němž je zařazen též zaměstnanec – funkcionář odborové organizace.  

V souvislosti se zvýšenou ochranou odborových funkcionářů při rozvázání 

pracovního poměru je třeba se zmínit též o skutečnosti, že tato zvýšená ochrana může 

být v praxi využívána zcela účelově zaměstnanci, kteří očekávají příslušné jednání 

zaměstnavatele směřující k rozvázání jejich pracovního poměru a využitím ustanovení 

zákoníku práce o zvýšené ochraně odborových funkcionářů při rozvazování pracovního 

poměru se snaží následky takového rozvazovacího jednání či samotné rozvazovací 

jednání zvrátit.  

Mám na mysli případy, kdy zaměstnanec v situaci, kdy očekává ze strany 

zaměstnavatele příslušné jednání směřující k rozvázání pracovního poměru, účelově 

založí ve spolupráci s dalšími alespoň dvěma osobami vlastní odborovou organizaci, 

stane se jejím funkcionářem a ve vztahu k zaměstnavateli se potom domáhá zvýšené 

ochrany odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru. Je zřejmé, že 

odborová organizace, kterou zaměstnanec takto účelově založil, předchozí souhlas 

s výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru takového zaměstnance 

zaměstnavateli neudělí. Znesnadnit takové pokusy zaměstnanců měla pomoci novela 

zákoníku práce provedená zákonem č. 365/2011 Sb., která doplnila ustanovení § 286 ZP 

o čtyři odstavce vymezující mj. podmínky, které musí odborová organizace splnit, aby 

mohla působit u zaměstnavatele a vzniklo jí u zaměstnavatele právo jednat.  

Vymezením těchto podmínek se zabývám podrobněji v jiné části této práce. Na 

tomto místě si proto dovoluji pouze stručně uvést, že těmito podmínkami jsou (i) 

skutečnost, že odborová organizace je k působení u zaměstnavatele oprávněna podle 

stanov a (ii) alespoň tři její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru (§ 286 

odst. 3 ZP). Při splnění těchto podmínek potom v souladu s ustanovením § 286 odst. 4 

ZP vznikají oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele dnem následujícím po dni, 

kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky pro působení u něj stanovené 

v ustanovení § 286 odst. 3 ZP.  

Až do účinnosti uvedené novely zákoníku práce nebyly právními předpisy 

stanoveny žádné podmínky či předpoklady, za nichž se odborová organizace 

považovala za organizaci působící u zaměstnavatele, a odborová organizace tak 

dokonce mohla u zaměstnavatele působit, aniž by zaměstnavatel vůbec věděl o její 
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existenci. NS ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1599/2001 ze dne 6.6.2002 

věnujícím se otázce zvýšené ochrany odborových funkcionářů při rozvazování 

pracovního poměru dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP výslovně uvedl, že „plnění 

povinností zaměstnavatele (dle § 61 odst. 2 ZP) není podmíněno předchozím formálním 

oznámením adresovaným zaměstnavateli o tom, že u něho působí (začala působit) 

základní odborová organizace“. S ohledem na uvedené rozhodnutí NS ČR tak byl 

zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti i vůči odborové organizaci, která u 

něho „působila“ takovým způsobem, že to zaměstnavateli neoznámila ani nedala 

najevo.
30

  

Zaměstnavatel potom logicky ani nepožádal takovou odborovou organizaci o 

předchozí souhlas s výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru jejího 

funkcionáře, což mělo za následek neplatnost takové výpovědi či okamžitého zrušení 

pracovního poměru bez dalšího. Ani současná právní úprava nemůže takovému 

zneužívání práva ze strany některých zaměstnanců zcela zamezit, měla by jej však 

přinejmenším komplikovat.  

V souvislosti s možným zneužíváním zvýšené ochrany odborových funkcionářů 

při rozvazování pracovního poměru si dále dovoluji uvést, že dle mého názoru by měla 

být skutečnost, jak dlouhou dobu odborová organizace u zaměstnavatele působí, 

samozřejmě též s ohledem na další konkrétní okolnosti každého případu, soudy 

posuzována jako jedno z hledisek, zda po zaměstnavateli lze či nelze spravedlivě 

požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával ve smyslu ustanovení § 61 odst. 4 ZP.  

Smyslem zvýšené ochrany odborových funkcionářů při rozvazování pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele zakotvené v ustanovení § 61 odst. 2 ZP je totiž 

poskytnout ochranu právě těm funkcionářům odborových organizací, kteří vystupují 

vůči zaměstnavateli jménem této odborové organizace, hájí práva a zájmy zaměstnanců 

a vůči nimž by tedy mohl zaměstnavatel postupovat diskriminačně.  

Pokud je však odborová organizace založena, resp. zahájí své působení u 

zaměstnavatele jen několik dnů před tím, než zaměstnavatel přistoupí k plánovanému 

rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem – funkcionářem odborové organizace a 

je zřejmé, že účelem jejího založení a zahájení jejího působení u zaměstnavatele je 

získat zvýšenou ochranu jejich funkcionářů před plánovaným rozvazovacím jednáním 
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ze strany zaměstnavatele, není pro zvýšenou ochranu odborového funkcionáře dle mého 

názoru důvod. Dotčený funkcionář odborové organizace totiž dosud nevystupoval vůči 

zaměstnavateli coby funkcionář odborové organizace, který by aktivně hájil práva a 

zájmy zaměstnanců a který by tak mohl být postižen případným diskriminačním 

postupem zaměstnavatele z důvodu postavení zaměstnance coby funkcionáře odborové 

organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců.  

Jiná by však samozřejmě byla situace, pokud by rozvázání pracovního poměru 

se zaměstnancem – funkcionářem odborové organizace bylo zaměstnavatelovou 

„reakcí“ na založení odborové organizace, resp. zahájení jejího působení u něj. 

V takovém případě je dle mého názoru zvýšená ochrana odborových funkcionářů dle 

ustanovení § 61 odst. 2 ZP na místě.   

Pokud odborová organizace vznikne a zahájí své působení u zaměstnavatele 

relativně krátce před tím, než zaměstnavatel přistoupí k rozvazovacímu jednání, budou 

pro posouzení skutečnosti, zda se ze strany odborové organizace jedná jen o účelový 

krok s cílem získat zvýšenou ochranou svých funkcionářů dle § 61 odst. 2 ZP, nebo 

nikoli, podstatné též další skutečnosti, které by měly vyplynout z provedeného 

dokazování před soudem (např. skutečnost, zda před založením odborové organizace 

byli její funkcionáři seznámeni se záměrem zaměstnavatele rozvázat s nimi pracovní 

poměr; zda funkcionáři odborové organizace nemohli ještě před jejím založením 

vykonávat určitou „přípravnou“ či „monitorovací“ činnost před vlastním založením 

odborové organizace, apod.). 

Posouzení, o jakou situaci se v konkrétním případě jedná a zda je na místě 

uplatnění zvýšené ochrany odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru 

i v případě, že odborová organizace zahájila své působení u zaměstnavatele relativně 

krátce před rozvazovacím jednáním ze strany zaměstnavatele, bude tedy otázkou 

dokazování v konkrétním případě a posouzení věci soudem.  

7. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ  

Z relativně širokého spektra oprávnění odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích tak, jak byly tyto popsány shora, se dále budu s ohledem 

na její význam podrobněji věnovat problematice kolektivního vyjednávání, a to včetně 

problematiky kolektivních smluv a kolektivních sporů.   
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7.1. Právní úprava kolektivního vyjednávání 

Právní úprava kolektivního vyjednávání je obsažena zejména v zákoně o 

kolektivním vyjednávání. Definici kolektivního vyjednávání je možné dovodit 

z ustanovení § 1 ZKV, dle kterého tento zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné 

součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. S ohledem na uvedené 

ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání je tedy kolektivní vyjednávání možné 

definovat jako postup, jehož obsahem je jednání (resp. vyjednávání) mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, a to i za případné součinnosti 

státu, jehož cílem je upravit mzdová a platová, jakož i ostatní práva zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích, jakož i práva a povinnosti smluvních stran (tj. uzavřít 

kolektivní smlouvu).  

Definici kolektivního vyjednávání obsahuje též Úmluva MOP č. 154 (ČR dosud 

tuto úmluvu neratifikovala). Dle čl. 2 uvedené úmluvy je kolektivním vyjednáváním 

každé jednání mezi zaměstnavatelem nebo organizací či organizacemi zaměstnavatelů a 

odborovou organizací či organizacemi, ke stanovení pracovních podmínek, pravidel 

zaměstnávání, úpravě vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi sociálními 

partnery.  

Při porovnání obou definic (tj. definice obsažené v ustanovení § 1 ZKV a 

definice obsažené v čl. 2 Úmluvy MOP č. 154) je zřejmé, že česká právní úprava 

definuje kolektivní vyjednávání užším způsobem, než jak činí mezinárodní právní 

úprava, a to tedy pouze s cílem uzavření kolektivní smlouvy, resp. též její změny (§ 8 

odst. 5 ZKV) či zajištění plnění kolektivní smlouvy při vzniku kolektivního sporu (§ 10 

a násl. ZKV). Praktický dopad tohoto rozdílu je však pravděpodobně bezpředmětný. 

Z uvedeného rozdílu je možné pouze dovodit, že zákon o kolektivním vyjednávání se 

vztahuje toliko na kolektivní vyjednávání týkající se jen kolektivních smluv (jejich 

uzavírání, změn či zajištění jejich plnění v případě vzniku kolektivního sporu) a 

nedopadá na jiná jednání mezi zaměstnavateli či jejich organizacemi a odborovými 

organizacemi; pro tyto jiné případy (např. pro oblast spolurozhodování, projednávání a 

informování) jsou specifická a individuální pravidla stanovena příslušnými 

ustanoveními zákoníku práce.    
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7.2. Kolektivní smlouvy 

7.2.1. Obecně k problematice kolektivních smluv 

Zákoník práce neobsahuje definici kolektivní smlouvy; stejně tak tuto definici 

již neobsahuje ani zákon o kolektivním vyjednávání. Dřívější ustanovení § 2 odst. 1 

ZKV (účinné do 31.12.2006) přitom stanovilo, že kolektivní smlouvy upravují 

individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti 

smluvních stran. Ustanovení § 23 odst. 1 ZP nyní jen stanoví, že v kolektivní smlouvě 

je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo 

povinnosti smluvních stran této smlouvy; k ujednáním v kolektivní smlouvě, která 

zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, 

se nepřihlíží. Zákoník práce tak jen stanoví možný obsah kolektivních smluv a nikoli 

přímo definici kolektivní smlouvy. Z praktického hlediska však zákonná definice 

kolektivní smlouvy není potřebná, když kolektivní smlouvou jako jedním z institutů 

kolektivního vyjednávání se zabývá právní teorie a v praxi je tento typ smlouvy rovněž 

dostatečně znám a užíván.  

Definice kolektivní smlouvy má tak spíše jen význam teoretický; kolektivní 

smlouvu je přitom možné definovat jako dvoustranné písemné pracovněprávní jednání, 

mající zároveň povahu normativního aktu, které je výsledkem kolektivního vyjednávání 

mezi smluvními stranami a které upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran (účastníků 

kolektivní smlouvy).
31

  

Kolektivní smlouva je tedy zvláštním typem smlouvy, kterou je možné uzavřít 

pouze mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli, nebo jednou nebo více 

organizacemi zaměstnavatelů na straně jedné a jednou nebo více odborovými 

organizacemi na straně druhé (§ 23 odst. 2 ZP); ustanovení § 22 ZP výslovně stanoví, že 

kolektivní smlouvu smí za zaměstnance uzavřít pouze odborová organizace. Dle 

ustanovení § 24 odst. 1 ZP přitom platí, že odborová organizace uzavírá kolektivní 

smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.  

                                                 
31

 JUDr. Bořivoj Šubrt, Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání podle změněné právní úpravy – 
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Smluvní stranou (účastníkem) kolektivní smlouvy tak nemůže být ten, kdo nemá 

postavení odborové organizace. Nemůže ji proto za zaměstnance uzavřít např. rada 

zaměstnanců (která ostatně nemá ani právní osobnost) nebo profesní sdružení (není-li 

současně evidováno jako odborová organizace).
32

  

Kolektivní smlouvy je možné rozlišovat na kolektivní smlouvy podnikové a 

kolektivní smlouvy vyššího stupně. Podnikové kolektivní smlouvy jsou kolektivní 

smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou 

organizací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele (v případě 

podnikové kolektivní smlouvy, která je uzavřena pro více zaměstnavatelů, se jedná o 

tzv. skupinovou kolektivní smlouvu); kolektivní smlouva vyššího stupně je kolektivní 

smlouva uzavřená mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů na straně jedné a 

odborovou organizací nebo odborovými organizacemi na straně druhé (§ 23 odst. 3 ZP). 

Dle ustanovení § 27 odst. 1 ZP přitom platí, že k ujednáním podnikové kolektivní 

smlouvy, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším 

rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, se nepřihlíží.  

Pro kolektivní smlouvu je předepsána písemná forma. Vedle obligatorní písemné 

formy kolektivní smlouvy je rovněž třeba, aby kolektivní smlouva byla podepsána 

smluvními stranami na téže listině (§ 27 odst. 2 ZP). V případě, že tyto požadavky na 

formu kolektivní smlouvy nebudou splněny, ke kolektivní smlouvě se nepřihlíží.  

S ohledem na uplatňovanou zásadu subsidiarity občanského zákoníku pro 

pracovněprávní vztahy stanovenou v ustanovení § 4 ZP, stanoví zákoník práce ve 

vztahu ke kolektivním smlouvám výslovně některé odchylky od obecné úpravy 

závazkového práva obsažené v občanském zákoníku. Zákoník práce tak výslovně uvádí, 

že kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou (§ 28 odst. 1 ZP). Zákoník 

práce dále rovněž upravuje, že není možné se domáhat relativní neúčinnosti kolektivní 

smlouvy   (§ 28 odst. 2 ZP). Dále je stanoveno, že kolektivní smlouvu není možné zrušit 

odstoupením jedné ze smluvních stran; sjednají-li si smluvní strany právo odstoupit od 

kolektivní smlouvy, nepřihlíží se k tomu (§ 28 odst. 3 ZP). 

Zaměstnanec má právo předkládat smluvním stranám kolektivní smlouvy 

podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován 

o průběhu tohoto vyjednávání (§ 25 odst. 3 ZP). Uvedené právo zaměstnance předkládat 
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podněty ke kolektivnímu vyjednávání a právo být informován o průběhu tohoto 

vyjednávání, je v zákoníku práce zakotveno v souladu s Evropskou sociální chartou. 

Důvodem zakotvení tohoto práva zaměstnanců je skutečnost, že kolektivní smlouva je 

uzavírána a je závazná pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 

členy odborové organizace. Zaměstnanci, kteří nejsou členy odborové organizace, však 

neměli dříve reálnou možnost kolektivní vyjednávání ovlivnit a ani právo být o jeho 

průběhu informováni.  

Zakotvení práva zaměstnanců předkládat smluvním stranám kolektivní smlouvy 

podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a práva být informován o 

průběhu tohoto vyjednávání vyžaduje, aby sociální partneři stanovili postup, jak tato 

práva zaměstnanců naplnit, zejm. tedy jakým způsobem, v jakém rozsahu a jak často 

budou zaměstnanci informováni. Musí přitom jít o informaci o zahájení kolektivního 

vyjednávání (o předložení návrhu jednou stranou a odpovědi strany druhé) a o dalším 

jeho průběhu, včetně eventuelního vzniku a řešení kolektivního sporu (obdobně 

v případě kolektivního vyjednávání o možné změně kolektivní smlouvy). Je třeba 

rovněž stanovit, jakým způsobem mohou zaměstnanci předkládat podněty pro obsah 

kolektivní smlouvy, jakým způsobem se budou smluvní strany těmito podněty zabývat a 

jak budou zaměstnanci informováni o využití či nevyužití jednotlivých námětů. 

Z ustanovení § 25 odst. 3 ZP tedy jednoznačně vyplývá, že průběh kolektivního 

vyjednávání nelze považovat za důvěrnou skutečnost, kterou by bylo možné před 

zaměstnanci utajovat. Vzhledem ke skutečnosti, že se kolektivní smlouva bude 

vztahovat na všechny zaměstnance zaměstnavatele, vyžaduje zákon otevřenost průběhu 

tohoto vyjednávání vůči zaměstnancům.
33

 

7.2.2. Postup při uzavírání kolektivních smluv  

Kolektivní vyjednávání začíná předložením písemného návrhu na uzavření 

kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně (§ 8 odst. 1 ZKV). 

Dle ustanovení § 8 odst. 2 ZKV je smluvní strana, které byl návrh na uzavření 

kolektivní smlouvy doručen, povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného 
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odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se 

k těm návrhům, které nepřijala.  

Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu jednat a poskytovat si další 

požadovanou součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy (§ 8 odst. 

3 ZKV).  

V případě, že byla kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla 

uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, 

nebo došlo-li k výpovědi kolektivní smlouvy, jsou její účastníci povinni nejméně 60 dnů 

před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popř. před datem, ke kterému 

si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní 

smlouvy (§ 8 odst. 4 ZKV). Ze zákonné formulace „zahájit jednání o uzavření nové 

kolektivní smlouvy“ obsažené v ustanovení § 8 odst. 4 ZKV však nevyplývá, že 

v uvedeném termínu musí být zahájeno přímo kolektivní vyjednávání. Pojem 

„jednání“ je totiž širší, a je proto třeba dospět k závěru, že smluvní strany musí 

nejpozději do 60 dnů před vypršením účinnosti kolektivní smlouvy (resp. před vznikem 

dalších skutečností uvedených v ustanovení § 8 odst. 4 ZKV) vstoupit do vzájemného 

kontaktu a vyjasnit si, jak budou dále postupovat (mohou např. dospět k dohodě o tom, 

že dojde prodloužení účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy).  

Pokud si smluvní strany v kolektivní smlouvě dohodly možnost změny 

kolektivní smlouvy a její rozsah, postupují při takové případné změně jako při uzavírání 

kolektivní smlouvy (§ 8 odst. 5 ZKV).  

Pokud se jedná o kolektivní smlouvu vyššího stupně (jakož i o případné 

rozhodnutí rozhodce, které se jí týká), je smluvní strana na straně zaměstnavatelů 

povinna kolektivní smlouvu (jakož i případné rozhodnutí rozhodce) odevzdat k uložení 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (§ 9 odst. 1 ZKV). Uložení kolektivní smlouvy 

vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů; o oznámení o uložení kolektivní smlouvy 

vyššího stupně ve Sbírce zákonů požádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 

přičemž ministerstvo rovněž bez odkladu po oznámení o uložení ve Sbírce zákonů 

zpřístupní tyto kolektivní smlouvy na svých internetových stránkách (§ 9 odst. 2 ZKV).  

Postup při ukládání kolektivních smluv vyššího stupně je podrobněji upraven ve 

vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, 
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rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, vydané k provedení 

ustanovení § 15 odst. 1 ZKV.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje na žádost a za stanovený 

poplatek stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně (§ 9 odst. 3 ZKV).  

Kolektivní smlouvy a rozhodnutí rozhodců, která se jich týkají, jsou smluvní 

strany povinny uschovávat po dobu nejméně pěti let od skončení doby jejich účinnosti 

(§ 9 odst. 4 ZKV).  

Zákoník práce dále stanoví smluvním stranám kolektivní smlouvy povinnost 

seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od 

jejího uzavření; zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby byla kolektivní smlouva 

přístupná všem jeho zaměstnancům (§ 29 ZP).  

V případě uvedené povinnosti seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní 

smlouvy dle ustanovení § 29 ZP měl zákonodárce na mysli hromadné seznámení 

zaměstnanců, které nevyžaduje prokazovat, že každý zaměstnanec byl seznámen 

jednotlivě. Ke kolektivní smlouvě se však váží dva případy, kdy má zaměstnavatel 

povinnost zaměstnance jednotlivě seznámit či informovat o kolektivní smlouvě. Jedná 

se o následující případy.  

Dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. g) ZP je zaměstnavatel povinen nejpozději do 

jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru zaměstnance písemně informovat mj. o 

kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení 

smluvních stran těchto kolektivních smluv, pokud tento údaj neobsahuje již pracovní 

smlouva. Součástí této informace nemusí být údaje o obsahu kolektivních smluv, ale jen 

údaje o jejich existenci a smluvních stranách, resp. o období, na které jsou uzavřeny. 

Jestliže se na zaměstnance vztahuje i kolektivní smlouva vyššího stupně, a to i na 

základě jejího rozšíření (extenze) sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

musí být uveden i údaj o této kolektivní smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon 

ukládá zaměstnavateli stejnou povinnost též v případě změn předepsaných údajů, musí 

být do jednoho měsíce po uzavření nové kolektivní smlouvy, resp. po rozšíření 

závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, jednotliví zaměstnanci písemně o této 

skutečnosti vyrozuměni.  

Druhým případem, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnance jednotlivě 

seznámit či informovat o kolektivní smlouvě, je ustanovení § 37 odst. 5 ZP. Dle 
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uvedeného ustanovení musí být zaměstnanec při nástupu do práce seznámen 

s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat; zaměstnanec musí být také seznámen 

s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Z dikce předmětného ustanovení přitom 

vyplývá, že jde o seznámení s obsahem kolektivní smlouvy (v praxi se bude zřejmě 

jednat o rámcové seznámení s hlavními pracovními podmínkami, které kolektivní 

smlouva pro zaměstnance vytváří).  

Všem shora uvedeným povinnostem může zaměstnavatel dostát tím, že 

zaměstnancům předá výtisk kolektivní smlouvy.
34

   

7.2.3. Obsah kolektivních smluv 

7.2.3.1. Obecně k obsahu kolektivních smluv 

Obsah kolektivních smluv lze dělit na normativní a obligační (smluvněprávní) 

část. V normativní části kolektivní smlouvy se jedná o taková ujednání, na jejichž 

základě vznikají individuální práva (nároky) jednotlivým zaměstnancům, tj. blíže 

neurčenému počtu fyzických osob. Tato ustanovení kolektivní smlouvy mají povahu 

pramene práva, takže kolektivní smlouva zde působí obdobně jako právní předpis. 

Práva, která vznikla jednotlivým zaměstnancům z kolektivní smlouvy, se uplatňují a 

uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích (§ 25 odst. 4 

ZP). Znamená to, že spory týkající se neuspokojení těchto práv uplatňují jednotliví 

zaměstnanci žalobou u soudu. Ani při hromadném neuspokojení takových 

individuálních práv nevzniká kolektivní spor o plnění kolektivní smlouvy mezi 

smluvními stranami, a není proto možné využít řízení před zprostředkovatelem a 

rozhodcem.  

V obligační části kolektivní smlouvy se potom jedná o závazky, z nichž 

nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, ale jimiž se stanoví jejich hromadné 

pracovní podmínky, tj. hromadná práva (např. v oblasti BOZP, pracovního prostředí, 

mzdového vývoje) nebo jimiž se upravují vztahy mezi smluvními stranami. Z neplnění 
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těchto závazků vznikají kolektivní spory, které jsou řešitelné postupy podle zákona o 

kolektivním vyjednávání.
35

  

Při sjednávání obsahu kolektivní smlouvy je samozřejmě třeba brát též v úvahu 

pravidla, která zákoník práce uvádí mezi základními zásadami pracovněprávních vztahů, 

a to konkrétně zejména zásadu rovnosti a zákaz diskriminace a soulad s dobrými mravy   

(§ 16 ZP).  

Uvedená pravidla totiž umožňují diferencovat pracovní podmínky zaměstnanců 

sjednané v kolektivní smlouvě, pokud jsou k tomu objektivní uznatelné spravedlivé 

důvody. Je třeba totiž mít na zřeteli, že zásada rovnosti neznamená rovnostářství.  

Při zvažování každé takové diferenciace je však třeba vždy brát v úvahu účel 

příslušného práva, o které jde. Pokud by podmínky možné diferenciace neodpovídaly 

takovému účelu práva, o které jde, vytvářely by nerovnost.  

Je tedy proto např. možné prodloužit dovolenou rozdílně pro různé okruhy 

zaměstnanců (např. s ohledem na obtížnost pracovních podmínek nebo organizaci 

pracovní doby). Není však např. možné diferencovat výši odstupného poskytovaného 

při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn s ohledem na sociální 

situaci zaměstnance (např. přiznávat zaměstnanci samoživiteli či zaměstnanci se 

zdravotním postižením nárok na vyšší odstupné). Účelem poskytnutí odstupného při 

skončení pracovního poměru totiž není hmotně zabezpečit zaměstnance v době po 

skončení pracovního poměru, nýbrž poskytnout kompenzaci zaměstnanci z důvodu, že 

zaměstnavatel není nadále schopen plnit svůj pracovní závazek přidělovat zaměstnanci 

práci a platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat. Lze si však představit, že 

odstupné se bude diferencovat (resp. zvyšovat) v závislosti na délce zaměstnání 

zaměstnance u zaměstnavatele, neboť v případě propuštění z důvodu organizačních 

změn (§ 52 písm. a) a c) ZP) se toto citlivěji dotýká zaměstnanců, kteří u 

zaměstnavatele pracovali déle.  

7.2.3.2. Možná ustanovení normativních částí kolektivních smluv 

Účelem této části předkládané práce je upozornit na některá z možných 

ustanovení kolektivních smluv, z nichž vznikají individuální práva (nároky) 
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jednotlivým zaměstnancům. Cílem této části práce však není poskytnout úplný přehled 

takových možných ustanovení normativních částí kolektivních smluv. Z možných 

ustanovení normativních částí kolektivních smluv lze tedy poukázat zejména na 

následující.  

Ustanovení § 67 odst. 1, 2 ZP vymezují případy skončení pracovního poměru, 

při nichž náleží zaměstnanci odstupné s tím, že zákon stanoví minimální výši tohoto 

odstupného. V kolektivní smlouvě lze tedy sjednat nárok zaměstnance na odstupné 

vyšší, než jaké je stanoveno jako minimální zákoníkem práce. Kolektivní smlouva může 

upravit též právo zaměstnance na tzv. odchodné poskytované pro ty případy skončení 

pracovního poměru, u nichž ze zákona nenáleží zaměstnanci odstupné, a samozřejmě 

též stanovit podmínky poskytování takového odchodného.  

V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, pouze kolektivní 

smlouva smí zavést konto pracovní doby (§ 86 odst. 1 ZP). Konto pracovní doby může 

být přitom zavedeno pouze u zaměstnavatelů, kteří odměňují mzdou (§ 86 odst. 2 ZP ve 

spojení s § 109 odst. 3 ZP). Pokud kolektivní smlouva zavede konto pracovní doby, 

měla by upravit též další podmínky uplatňování konta pracovní doby, zejména stanovit 

bližší podmínky, za nichž bude zaměstnanci nařizována práce odlišně od rozvrhu 

pracovní doby nebo tento rozvrh měněn, a to podle potřeby provozu, jakož i stanovit 

výši tzv. stálé mzdy, která může činit nejméně 80 %, resp. 85 % průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance
36

 (§ 120 odst. 1, 2 ZP). Nelze ani vyloučit, že zaměstnanci budou 

na základě kolektivní smlouvy průběžně vypláceny i některé příplatky či jiné mzdové 

složky ke stálé mzdě. Pouze v kolektivní smlouvě lze sjednat, že práce přesčas 

odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní 

smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 

hodin bude započtena do pracovní doby v bezprostředně následujícím vyrovnávacím 

období (§ 86 odst. 4 ZP). 

Kolektivní smlouvy mají možnost významným způsobem ovlivnit oblast 

překážek v práci, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. V této 
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souvislosti se přitom nerozlišuje mezi zaměstnavateli odměňujícími mzdou a 

zaměstnavateli odměňujícími platem.  

V kolektivní smlouvě je tak např. možné stanovit delší pracovní volno při tzv. 

jiných důležitých osobních překážkách v práci upravených nařízením vlády č. 590/2006 

Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a to 

s náhradou mzdy nebo s částečnou náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy, popř. 

rozšířit okruh tzv. jiných překážek v práci upravených uvedeným nařízením vlády nebo 

přiznat právo na náhradu mzdy u těch překážek v práci, se kterými právní předpisy 

právo na náhradu mzdy nespojují.  

V kolektivní smlouvě lze dále též např. dohodnout vyšší náhradu mzdy při 

překážkách v práci na straně zaměstnavatele z důvodu prostoje nebo přerušení práce pro 

nepříznivé povětrnostní vlivy.  

Kolektivní smlouvy mají možnost významnou měrou ovlivnit též problematiku 

odměňování zaměstnanců, a to zejména v případě zaměstnavatelů odměňujících mzdou; 

v případě zaměstnavatelů odměňujících platem jsou totiž jednotlivé složky platu 

zásadně stanoveny zákonem. Zákoník práce totiž stanoví některé složky mzdy jako 

závazné, a to v určité minimální výši; kolektivní smlouva potom může stanovit sazby 

vyšší.  

Uvedené se týká např. příplatku za práci přesčas (dle § 114 odst. 1 ZP musí být 

příplatek za práci přesčas poskytován nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud 

se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu 

práce konané přesčas místo příplatku), příplatku za práci ve svátek (dle § 115 odst. 2 ZP 

se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené 

mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna), příplatku za práci 

v noci (dle § 116 ZP za dobu noční práce příslušní zaměstnanci dosažená mzda a 

příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku; je však možné sjednat jinou 

minimální výši a způsob určení příplatku), příplatku za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí (dle § 117 ZP činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí nejméně 

10 % částky, kterou stanoví zákoník práce jako základní sazbu minimální mzdy) a 

příplatku za práci v sobotu a v neděli (dle § 118 odst. 1 ZP činí příplatek za práci 

v sobotu a neděli nejméně 10 % průměrného výdělku).  

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=590/2006%20Sb.&effect=31.10.2007
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=590/2006%20Sb.&effect=31.10.2007
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Zvláštní pozornost si zaslouží úprava příplatku za práci v noci, když, jak 

naznačeno shora, zákoník práce v tomto případě umožňuje sjednat rovněž jinou 

minimální (tedy nikoli jen vyšší než zákonem stanovenou) výši tohoto příplatku. Stejná 

možnost přitom není připuštěna v případě přípatku za práci přesčas, ve svátek, příplatku 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatku za práci v sobotu a neděli, když 

v těchto případech smí být sjednána jen vyšší, než je zákonem stanovená minimální 

sazba těchto příplatků.  

Pokud jde o zaměstnavatele odměňující platem, kolektivní smlouva může 

v případech, kdy zákoník práce stanoví určité rozpětí některých platových složek (může 

se jednat např. o specializační příplatek pedagogického pracovníka) nebo určité platové 

složky stanoví jako nenárokové (např. odměny), stanovit bližší podmínky pro 

poskytování těchto platových složek.  

Jak u zaměstnavatele odměňujícího mzdou, tak u zaměstnavatele odměňujícího 

platem je možné v kolektivní smlouvě sjednat výši odměny za pracovní pohotovost, 

která podle ustanovení § 140 ZP činí nejméně 10 % průměrného výdělku.  

V souvislosti s problematikou odměňování lze v kolektivní smlouvě sjednat též 

pravidelný výplatní termín pro výplaty mezd nebo platů (§ 141 odst. 3 ZP).  

V případě, že by měly být prováděny srážky ze mzdy (platu) k úhradě členských 

příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, je možné tak činit jen 

pokud toto bylo sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je 

členem odborové organizace (§ 146 písm. c) ZP).  

V kolektivní smlouvě lze též sjednat ze strany zaměstnanců kladně hodnocený 

benefit, a to sice prodloužení základní výměry dovolené za kalendářní rok
 37

. Toto lze 

však sjednat pouze v případě zaměstnavatelů odměňujících mzdou a s tím, že nelze 

prodloužit dovolenou pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých 

škol.  

Dovolenou lze takto prodloužit nejen o celé týdny, ale též o dny. U všech 

zaměstnavatelů je přitom možné se ve prospěch zaměstnanců odchýlit od pravidla, že 

právo na dovolenou za kalendářní rok vzniká odpracováním alespoň 60 dnů v 

kalendářním roce u téhož zaměstnavatele (§ 212 odst. 1 ZP). Lze též stanovit pro 

                                                 
37

 Základní výměra dovolené činí 4 týdny v kalendářním roce (§ 213 odst. 1 ZP), 5 týdnů u 

zaměstnavatelů odměňujících platem (213 odst. 2 ve spojení s § 109 odst. 3 ZP).  

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h212.1&effect=31.10.2007
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zaměstnance výhodnější podmínky práva na poměrnou část dovolené, jestliže pracovní 

poměr zaměstnance k témuž zaměstnavateli netrval nepřetržitě po celý kalendářní rok, 

než jak jsou tyto stanoveny ustanovením § 212 ZP. Stejně tak lze stanovit pro 

zaměstnance výhodnější předpoklady pro vznik nároku na dovolenou za odpracované 

dny, než jak jsou tyto upraveny ustanovením § 214 ZP.  

V oblasti péče o zaměstnance lze v kolektivní smlouvě např. upravit poskytování 

odměn zaměstnancům podle § 224 odst. 2 ZP, tj. zejména při životním nebo pracovním 

jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod, jakož i za 

poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich 

likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, 

při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Vzhledem ke skutečnosti, že 

ustanovení § 224 odst. 2 ZP stanoví pouze demonstrativní výčet případů, ve kterých lze 

zaměstnanci poskytnout odměnu, lze poskytování odměn zaměstnancům sjednat 

samozřejmě též při jiných příležitostech.  

V souvislosti se zvyšováním kvalifikace lze v kolektivní smlouvě např. sjednat 

širší okruh pracovního volna s náhradou mzdy nebo bez ní, než jaký je stanoven 

ustanovením § 232 ZP. Pokud jde o oblast kvalifikačních dohod, lze v kolektivní 

smlouvě např. vymezit další případy nad rámec stanovený ustanovením § 235 odst. 3 

ZP, ve kterých nebude mít zaměstnanec povinnost k úhradě nákladů z kvalifikační 

dohody.  

Pouze v kolektivní smlouvě, resp. ve vnitřním předpisu je možné dohodnout 

poskytování cenově zvýhodněného stravování, jakož i podmínky poskytování tohoto 

stravování jako jsou podmínky pro vznik práva na toto stravování, výše finančního 

příspěvku zaměstnavatele, bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování 

poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování 

zaměstnavatelem (§ 236 odst. 2 ZP). Dle ustanovení § 236 odst. 3 ZP přitom platí, že 

bylo-li tak dohodnuto v kolektivní smlouvě, popř. stanoveno ve vnitřním předpise, 

může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno též bývalým zaměstnancům 

zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, zaměstnancům po dobu čerpání jejich 

dovolené, jakož i zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti. U 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h224.2&effect=31.10.2007
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h232&effect=31.10.2007
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zaměstnavatelů, u nichž jsou záležitosti závodního stravování upraveny zvláštním 

právním předpisem, je však třeba dbát těchto zvláštních právních předpisů (jedná se 

v zásadě o zaměstnavatele v tzv. rozpočtové sféře; zvláštní úprava závodního stravování 

např. platí pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace
38

).  

Kolektivní smlouvy mohou upravovat též poskytování různých dalších tzv. 

zaměstnaneckých benefitů (např. poskytování příspěvků zaměstnavatele na penzijní 

připojištění, na dopravu, ošacení, dále též tzv. sick-days a mnoho dalších). Některé 

z takto poskytovaných benefitů přitom mohou být daňově uznatelné a zaměstnavatel si 

náklady na jejich poskytování může zahrnout do výdajů na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů; podmínky daňové uznatelnosti tzv. zaměstnaneckých benefitů jsou upraveny 

zákonem o daních z příjmů.  

7.2.3.3. Možná ustanovení obligačních částí kolektivních smluv 

Pokud se jedná o problematiku možných ustanovení obligačních částí 

kolektivních smluv, tj. takových částí, z nichž nevznikají práva (nároky) jednotlivým 

zaměstnancům, lze se v takových částech kolektivních smluv setkat zejména 

s následujícími ustanoveními. Cílem následujícího výčtu přitom opět není poskytnout 

kompletní přehled všech možných ustanovení obligačních částí kolektivních smluv, 

nýbrž demonstrativně uvést pouze příklady takových možných ustanovení.  

V obligačních částech kolektivních smluv se lze setkat především 

s ustanoveními upravujícími bližší podmínky pracovní doby. Zejména se lze setkat 

s vymezením vyrovnávacího období pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, neboť 

dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. m) ZP jen kolektivní smlouva jej může stanovit až na 

52 týdnů po sobě jdoucích; stejně tak v případě celkového rozsahu práce přesčas smí dle 

ustanovení § 93 odst. 4 ZP pouze kolektivní smlouva vymezit vyrovnávací období až na 

52 týdnů po sobě jdoucích. 

Dle ustanovení § 99 ZP opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, 

práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se 

zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem 

projednat s odborovou organizací. Zákoník práce však již nestanoví podrobnější 

                                                 
38

 Viz vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních 

složkách státu a státních příspěvkových organizacích.  
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pravidla takového projednání s odborovou organizací, které tak mohou být vymezeny 

v kolektivní smlouvě.  

Kolektivní smlouvy mohou obsahovat též bližší podmínky tzv. pružného 

rozvržení pracovní doby, jejíž základní pravidla jsou obsažena v ustanovení § 85, resp. 

též § 97 ZP. Lze např. sjednat nejkratší délku základní pracovní doby a jejího prvního 

volitelného úseku nebo pravidlo, že pokud zaměstnanec neodpracuje v důsledku 

překážek v práci na své straně ve vyrovnávacím období příslušnou pracovní dobu, může 

tak učinit do konce příštího kalendářního měsíce nebo v jinak dohodnuté době.  

Dle ustanovení § 88 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech 

v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci přitom musí být tato přestávka 

poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. V rámci těchto mezí mohou 

kolektivní smlouvy upravit blíže podmínky poskytování a čerpání přestávky na jídlo a 

oddech. Mohou tedy např. upravit závazek zaměstnavatele poskytovat přestávku v práci 

na jídlo a oddech dříve než po 6 hodinách nepřetržité práce, resp. mohou též určit 

zaměstnancům povinnost jejího čerpání v rámci určitého delšího časového úseku, avšak 

vždy tak, aby byla čerpána nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce.  

Do obligačních částí kolektivních smluv se řadí též ustanovení upravující 

vzájemné vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (zejména jedná-li se o 

podnikovou kolektivní smlouvu). V této souvislosti lze tak uvažovat zejména o 

ustanoveních kolektivních smluv, která budou konkretizovat postup při realizaci práva 

zaměstnanců na informace a projednání dle ustanovení § 276 až § 280 ZP, a to včetně 

postupu odborové organizace, kterým tato bude v souladu s ustanovením § 276 odst. 6 

ZP vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a 

o obsahu a závěrech informování a projednání se zaměstnavatelem.  

V souvislosti s úpravou vzájemných vztahů mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací mohou kolektivní smlouvy obsahovat též ustanovení upravující zákonem 

stanovené formy spolupráce odborové organizace a zaměstnavatele. Jedná se o různé 

případy, kdy zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen určité jednání či 

opatření projednat s odborovou organizací (např. dle § 61 odst. 1 ZP je zaměstnavatel 

povinen výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat 

s odborovou organizací, dle § 99 ZP je zaměstnavatel povinen předem projednat 
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s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce 

přesčas, možnosti nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci), učinit po předchozím souhlasu odborové 

organizace (např. dle § 61 odst. 2 ZP jde-li o člena orgánu odborové organizace, který 

působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho 

skončení, je zaměstnavatel k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru 

požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas, dle § 217 odst. 1 ZP je 

zaměstnavatel povinen dobu čerpání dovolené určit podle písemného rozvrhu čerpání 

dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců), 

jakož i případy, ve kterých zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen 

spolurozhodovat s odborovou organizací (např. dle § 225 ZP zaměstnavatel, který podle 

zvláštního právního předpisu vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, 

spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání).  

Pod ustanovení kolektivních smluv upravující vzájemné vztahy mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací mohou spadat též ustanovení konkretizující 

uplatňování práva kontroly odborové organizace nad činností zaměstnavatele ve vztahu 

k dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů (§ 321 ZP), jakož i 

práva kontroly odborové organizace nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

u jednotlivých zaměstnavatelů dle § 322 ZP.  

Pro úplnost je třeba uvést, že vedle případů, kdy součinnost odborové organizace 

a zaměstnavatele stanoví zákoník práce, je možné v kolektivní smlouvě upravit též další 

případy součinnosti odborové organizace a zaměstnavatele nad zákonem stanovený 

minimální rámec.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnavatel je povinen v souladu s § 277 ZP 

povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon 

jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném 

rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a 

technický provoz a náklady na potřebné podklady, je samozřejmě možné v kolektivní 

smlouvě upravit, resp. konkretizovat a stanovit konkrétní rozsah, způsob a formu plnění 

této povinnosti zaměstnavatele.  
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Jelikož je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci pracovní volno 

s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku mj. k výkonu funkce člena 

orgánu odborové organizace podle zákoníku práce (§ 203 odst. 2 písm. a) bod 1. ZP), 

může kolektivní smlouva stanovit též bližší pravidla pro uvolňování funkcionářů 

odborové organizace.  

V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) ZP k výkonu jiné odborové 

činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, přísluší 

zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Zaměstnavatel se však může 

zavázat, např. v kolektivní smlouvě, k poskytování náhrady mzdy či platu též v těchto 

případech.  

V kolektivních smlouvách lze též upravit bližší podmínky k účasti na tzv. 

odborářských školeních. Dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) ZP totiž zaměstnanci 

přísluší pracovní volno s náhradou mzdy či platu ve výši průměrného výdělku k účasti 

na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu pěti pracovních dnů 

v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnanci přísluší 

uvedený nárok přímo ze zákona, je však vhodné v kolektivní smlouvě dohodnout 

pořádání takových školení tak, aby nedocházelo při uvolňování zaměstnanců k účasti na 

takových školeních ke konfliktům mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (např. 

z toho důvodu, že by zaměstnavatel nepřipouštěl uvolnění zaměstnanců z vážných 

provozních důvodů). Odborářská školení přitom nemusí být organizována pouze pro 

členy odborové organizace, ale též pro ostatní zaměstnance.  

Pro úplnost je nutné uvést, že do okruhu tzv. odborářských školení nelze 

zahrnovat případy školení umožňující odborovým funkcionářům řádný výkon jejich 

funkce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je zaměstnavatel povinen 

odborové organizaci zajistit v souladu s ustanovením § 108 odst. 6 ZP. U účastníků 

takových školení, funkcionářů odborové organizace, se bude jednat o překážku v práci 

s náhradou mzdy nebo platu k výkonu funkce člena orgánů odborové organizace ve 

smyslu § 203 odst. 2 písm. a) bod 1. ZP.  

7.2.4. Závaznost kolektivní smlouvy  

Kolektivní smlouva je samozřejmě závazná pro její smluvní strany (§ 25 odst. 1 

ZP). Existují však další subjekty, pro které je kolektivní smlouva rovněž závazná. Jedná 
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se o (i) zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela 

kolektivní smlouvu vyššího stupně, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti 

kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, (ii) zaměstnance, za které 

uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové organizace, (iii) 

odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně odborová 

organizace (§ 25 odst. 2 ZP).  

Pokud jde o závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnavatele, 

lze uvést podrobněji následující. Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná pro 

zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která takovou kolektivní 

smlouvu uzavřela (§ 25 odst. 2 písm. a) ZP). Podle dřívější právní úpravy byla 

kolektivní smlouva vyššího stupně závazná pro zaměstnavatele, za které ji uzavřela 

organizace zaměstnavatelů. To vedlo k rozdílnému postupu v rámci jednotlivých 

zaměstnavatelských svazů, přičemž některé umožňovaly, aby byla kolektivní smlouva 

vyššího stupně uzavírána jen za ty členy, kteří se k ní určitým způsobem přihlásili. V 

praxi tak vznikaly případy, kdy odborový svaz podal návrh na uzavření kolektivní 

smlouvy, čímž došlo k zahájení kolektivního vyjednávání, avšak svaz zaměstnavatelů 

nebyl oprávněn o smlouvě jednat, neboť žádný jeho člen se předem ke smlouvě 

nepřihlásil.  

Nyní se tedy již jednotliví členové organizace zaměstnavatelů nemohou z takové 

smlouvy vyvázat, a to ani předem ani později. Uvedené však neznamená, že by stanovy 

svazu nebo sama kolektivní smlouva vyššího stupně nemohly vymezit okruh 

zaměstnavatelů, pro které se uzavírá (např. pro určité hospodářské pododvětví). Jestliže 

např. organizace zaměstnavatelů uzavírá více kolektivních smluv vyššího stupně, 

nebudou všechny uzavírány pro všechny členy. Pro úplnost je možné uvést, že 

kolektivní smlouva vyššího stupně může být závazná jen pro členské podniky, které 

podléhají českému právu, a to v rozsahu, v jakém českému právu podléhají (např. pro 

organizační jednotku na území ČR).  

V souvislosti se závazností kolektivních smluv vyššího stupně zákoník práce 

výslovně uvádí, že kolektivní smlouva je závazná také pro zaměstnavatele, kteří v době 

účinnosti kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili (§ 25 odst. 2 písm. 

a) ZP). Toto pravidlo bylo dříve uplatňováno na základě výkladu. Jeho výslovné 

zakotvení v zákoně má však význam pro upevnění právní jistoty v tom smyslu, že zákon 
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výslovně nepřipouští vyvázat se z kolektivní smlouvy vyššího stupně vystoupením 

z příslušného svazu zaměstnavatelů.
39

 

7.2.5. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 

7.2.5.1. Exkurz do právní úpravy institutu rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv vyššího stupně 

Institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv, který je v současné době 

upraven v ustanoveních § 7 a 7a ZKV, doznal od počátku účinnosti zákona o 

kolektivním vyjednávání jistých změn, a to v návaznosti na nález ÚS ČR sp. zn. Pl. ÚS 

40/02 ze dne 11.6.2003. Jedná se přitom o jedno z klíčových ustanovení celého zákona 

o kolektivním vyjednávání a o institut, jehož kořeny na území České republiky spadají 

do 1. pol. 20. století a který je mezinárodně uznávaný
40

 a rozšířený i v některých 

členských státech EU (např. Francie, Německo, Řecko, Nizozemí). Institut rozšiřování 

závaznosti kolektivních smluv se objevil již ve vládním nařízení č. 102/1935 Sb., jímž 

se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva, jakož i 

v ustanovení § 2 vládního nařízení č. 141/1937 Sb., o závaznosti hromadných smluv 

pracovních, které opravňovalo Ministerstvo sociální péče, aby svým rozhodnutím 

prohlásilo na návrh smluvních stran hromadnou smlouvu pracovní za závaznou pro 

určitou oblast a odvětví.  

Původní právní úprava institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv byla 

účinná od účinnosti zákona o kolektivním vyjednávání (tj. od 1.2.1991) do doby zrušení 

úpravy institutu rozšiřování v zákoně o kolektivním vyjednávání shora uvedeným 

nálezem ÚS ČR (tj. do 31.3.2004).  

Dle původní právní úpravy účinné do 31.3.2004 bylo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR oprávněno vyhláškou rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího 

stupně na zaměstnavatele, kteří nejsou členy organizace zaměstnavatelů, která dotčenou 

kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela. Pro takový postup Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR se vyžadovalo kumulativní splnění následujících podmínek: (i) 

zaměstnavatel měl obdobnou činnost, (ii) u zaměstnavatele byly obdobné ekonomické a 

                                                 
39

 JUDr. Bořivoj Šubrt, Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání podle změněné právní úpravy – 

příprava kolektivních smluv na rok 2008, Práce a mzda 2007/11, 31.10.2007 
40

 Viz Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 91 z roku 1951.  
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sociální podmínky, (iii) zaměstnavatel měl sídlo na území České republiky, (iv) pro 

zaměstnavatele nebyla závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.  

Tato úprava však v praxi přinášela řadu obtíží, a to především z důvodu 

nedostatku právní úpravy, která by stanovila bližší postup, jak by mělo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR při rozšiřování závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

postupovat. Nebylo především stanoveno, zda má ministerstvo zkoumat možnost 

rozšíření závaznosti každé uzavřené kolektivní smlouvy vyššího stupně z moci úřední (v 

návaznosti na povinnost smluvní strany na straně zaměstnavatelů odevzdat kolektivní 

smlouvu vyššího stupně k uložení Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR dle 

ustanovení § 9 odst. 1 ZKV) nebo zda musí čekat na podnět smluvních stran konkrétní 

kolektivní smlouvy vyššího stupně. Dále nebyl upraven postup ministerstva při 

zkoumání obdobné činnosti a obdobných ekonomických a sociálních podmínek 

potenciálně smluvně vázaných zaměstnavatelů ve vztahu k činnosti a podmínkám těch 

zaměstnavatelů, které kolektivní smlouva vyššího stupně zavazovala z důvodu jejich 

členství v příslušné organizaci zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu vyššího stupně 

uzavřela.  

Nedostatek právní úpravy byl již v roce 1992 řešen na úrovni Rady hospodářské 

a sociální dohody ČR
41

, kde byl schválen první podrobnější postup pro rozšiřování 

závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. Podstatná část procesu rozšiřování se na 

základě takto stanoveného postupu vedla před speciální komisí složenou ze zástupců 

tripartity, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

Nevyhovující právní úprava institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně mohla vést u mnoha zaměstnavatelů, na něž byla kolektivní smlouva 

vyššího stupně tímto postupem rozšířena, k pocitu nedostatečné legitimity ze strany 

státu a navrhovatelů k takovému rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, 

stejně jako neoprávněného zásahu do soukromé sféry podnikání.  

K návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

na zrušení tehdy platného ustanovení § 7 ZKV byl ÚS ČR vydán nález sp. zn. Pl. ÚS 

40/02 ze dne 11.6.2003. ÚS ČR obecně uznal institut rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv vyššího stupně, pokud splňuje znaky výjimečnosti, veřejného zájmu 

a reprezentativnosti a potvrdil, že institut kolektivního vyjednávání a s ním spjatý efekt 

                                                 
41

 Rada hospodářské a sociální dohody České republiky je společným dobrovolným dohodovacím a 

iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání. 
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extenze působnosti kolektivních smluv splňuje podmínky vhodnosti i potřebnosti. 

Pokud však jde o posouzení ústavnosti napadaného ustanovení § 7 ZKV, shledal toto 

ustanovení ÚS ČR jako protiústavní pro rozpor s čl. 11 odst. 1, čl. 26 ve spojení s čl. 4 

odst. 4 LZPS a čl. 1, čl. 81 a čl. 90 Ústavy a ustanovení § 7 ZKV dne 11.6.2003 zrušil. 

Zákonodárci byla ÚS ČR ponechána legisvakanční lhůta pro ústavně souladnou 

novelizaci zákona o kolektivním vyjednávání, a to odložením účinnosti derogačního 

nálezu ke dni 31.3.2004.  

Úprava institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně byla 

novelizována s účinností od 1.7.2005, a to zákonem č. 255/2005 Sb. Při přípravě 

předmětné novely byly zvažovány varianty právní úpravy tak, jak tyto naznačil ÚS ČR 

v odůvodnění svého nálezu. ÚS ČR uvedl, že „je plně věcí zákonodárce, zda stanoví 

proceduru extenze působnosti formou správního řízení s možností soudního přezkumu, 

anebo formou obecného normativního vymezení celé skupiny zaměstnavatelů, na niž 

extenze dopadá, a to s možností soudního přezkumu naplnění subsumpčních podmínek 

(např. ve sporu o uplatnění tvrzených nároků plynoucích z kolektivní smlouvy vyššího 

stupně zaměstnancem, případně soudního přezkumu správních rozhodnutí týkajících se 

např. kontroly pracovních podmínek)“.  

Zákonodárce nakonec zvolil úpravu formou obecného normativního vymezení 

celé skupiny zaměstnavatelů, pro něž bude kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, 

a to za podmínek stanovených přímo v zákoně o kolektivním vyjednávání (tzv. plošné 

rozšiřování v odvětví). Znaky výjimečnosti, veřejného zájmu a reprezentativnosti tak, 

jak tyto požadoval ÚS ČR v odůvodnění svého derogačního nálezu, by měly být 

naplněny právě vymezením podmínek rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně přímo v zákoně o kolektivním vyjednávání.  

Schválená novela zákona o kolektivním vyjednávání slouží především k tomu, 

aby se zabránilo neodvodněné konkurenční výhodě těch zaměstnavatelů, kteří se brání 

kolektivnímu vyjednávání nebo sice kolektivně vyjednávají, ale nechtějí poskytovat 

svým zaměstnancům výhody, které jsou u obdobných zaměstnavatelů obvyklé a 

přiměřené, čímž si vytvářejí výhodnější cenu práce a lepší postavení na trhu na úkor 

svých zaměstnanců. Zároveň je rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího 

stupně uznáváno jako opatření státu na podporu kolektivního vyjednávání podle úmluv 

a doporučení Mezinárodní organizace práce.  
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Nová právní úprava institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího 

stupně je shrnuta do ustanovení § 7 a 7a ZKV. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

nemá při rozšiřování závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně možnost jakékoli 

úvahy a při splnění podmínek stanovených v zákoně o kolektivním vyjednávání musí 

kolektivní smlouvu vyššího stupně prohlásit za závaznou i pro další zaměstnavatele.  

Pokud jde o věcné podmínky pro rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně, je možné současnou právní úpravu považovat za zásadně dostačující. 

Pokud však jde o procesní postup pro rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně, je právní úprava spíše nedostačující. Ačkoli byl totiž upuštěn princip 

rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně formou obecně závazného 

právního předpisu (tj. vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), nepočítala 

důvodová zpráva k předmětné novele zákona o kolektivním vyjednávání ani s formou 

správního řízení
42

. Nicméně poté, co se v praxi v různých situacích ukázalo, že postup 

při rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně není upraven komplexně, 

začal se po nabytí účinnosti správního řádu na postup při rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv vyššího stupně subsidiárně aplikovat, a to i přes původní 

proklamace v důvodové zprávě, správní řád.  

Současný postup rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně lze 

rozdělit do dvou fází. První fáze začíná doručením návrhu na rozšíření závaznosti 

kolektivní smlouvy vyššího stupně Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a zahrnuje 

posouzení splnění zákonných podmínek pro rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy 

vyššího stupně (tzv. návrhová fáze). Druhá fáze začíná právní mocí rozhodnutí o 

rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a zahrnuje postup Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR směřující k oznámení rozšíření závaznosti kolektivní 

smlouvy vyššího stupně a končí vyhlášením sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní 

smlouvy vyššího stupně ve Sbírce zákonů (tzv. oznamovací fáze).  

Jelikož postup od podání návrhu na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy 

vyššího stupně do doby, než je ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení o rozšíření 

závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další subjekty, není v zákoně o 

                                                 
42

 Důvodová zpráva k zákonu č. 255/2005 Sb. uváděla: „Návrh zákona nepočítá ani s možností správního 

řízení, protože by celý proces byl neúměrně prodlužován. Podle navrhované koncepce tedy budou-li 

splněny podmínky zákonem stanovené, bude daná kolektivní smlouva vyššího stupně závazná pro určitou 

skupinu zaměstnavatelů přímo ze zákona.“ 
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kolektivním vyjednávání upraven komplexně, je třeba v první tzv. návrhové fázi 

aplikovat na vztahy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a navrhovateli 

správní řád (vychází se přitom ze zásady speciality zákona o kolektivním vyjednávání).  

Pokud se tedy smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně rozhodnou 

závaznost této smlouvy rozšířit na určité odvětví, musí jejich návrh na rozšíření 

závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně splňovat obecné i zvláštní náležitosti 

návrhu dle správního řádu, jakož i náležitosti vyžadované zákonem o kolektivním 

vyjednávání (musí přitom jít o společný návrh obou smluvních stran a podpisy osob, 

které návrh podávají, musí být na téže listině).
43

  

7.2.5.2. Podmínky rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 

dle právní úpravy účinné od 1.7.2005 

Dle ustanovení § 7 odst. 1 ZKV smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího 

stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, že kolektivní smlouva vyššího stupně je 

závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem 

Odvětvové klasifikace ekonomických činností. 

Zákon tedy u návrhu na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

požaduje shodu smluvních stran, aby bylo nepochybné, že smluvní strany uznávají, že 

podmínky stanovené zákonem jsou splněny, a že je třeba, aby kolektivní smlouva byla 

závazná i pro další zaměstnavatele působící v daném odvětví.  

Dle ustanovení § 7 odst. 2 ZKV se sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR podle ustanovení § 7 odst. 1 ZKV vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní 

smlouva vyššího stupně uzavřena (i) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž 

se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší 

počet zaměstnanců, nebo (ii) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, 

v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za 

největší počet zaměstnanců. Splnění podmínek stanovených v ustanovení § 7 odst. 2 

ZKV se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou k dispozici statistické  údaje 

                                                 
43

 Mgr. Eva Vozábová, Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další 

zaměstnavatele, Práce a mzda 2007/6, 31.5.2007 

Mgr. Pavel Knebl, Rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně po novele zákona, Práce a mzda 

2005/7, 19.7.2005 
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Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců podle ustanovení § 7 odst. 

6 ZKV.  

V souladu se závěry ÚS ČR obsaženými v jeho nálezu sp. zn. Pl. ÚS 40/02 ze 

dne 11.6.2003, dle kterých možnost rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího 

stupně vyžaduje, aby priorita veřejného statku před právem vlastnickým byla 

podmíněna legitimitou (reprezentativností) systému kolektivního vyjednávání, jsou 

zákonem taxativně stanoveny podmínky reprezentativnosti (legitimity) smluvních stran; 

reprezentativnost je přitom chápána jako schopnost legitimně zastupovat skupinový 

zájem.  

Pojistkou, která by měla dostatečně zabránit případným nekalým úmyslům 

smluvních stran, je skutečnost, že rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího 

stupně je možné vždy jen na základě rozhodnutí obou smluvních partnerů.  

Odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího 

stupně, je definováno prostřednictvím Odvětvové klasifikace ekonomických činností. 

Dle ustanovení § 20 ZSS Český statistický úřad zapisuje každý ekonomický subjekt do 

registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů 

nebo podle zákona o státní statistické službě. Podle ustanovení § 20 odst. 6 ZSS Český 

statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Jednou do roka je 

potom tento úřad oprávněn požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů a 

ten je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět. Zaměstnavatelé sami označují 

svou hlavní činnost a číslo Odvětvové klasifikace ekonomických činností v příslušných 

formulářích.  

Vzhledem ke skutečnosti, že počet členů organizací zaměstnavatelů, jejich 

zaměstnanců a počet zaměstnanců, za které vyšší odborové orgány jednají, je 

proměnlivý, bylo nutné stanovit pevný termín, k němuž se bude splnění podmínek 

zjišťovat a prokazovat. Požadované statistické informace jsou zjišťovány Českým 

statistickým úřadem vždy za čtvrtletí. Proto se stanovilo, že se splnění podmínek 

posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, za které jsou statistické údaje k dispozici, aby se 

vycházelo z nejaktuálnějšího stavu.  

Dle ustanovení § 7 odst. 4 ZKV návrh na rozšíření závaznosti kolektivní 

smlouvy vyššího stupně musí být písemný, podepsaný smluvními stranami na téže 

listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž 
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má být její závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Dle ustanovení § 7 odst. 4 ZKV 

musí návrh dále obsahovat (i) seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva 

vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, 

kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty 

jejich zaměstnanců a kódy Odvětvové klasifikace ekonomických činností, nebo (ii) 

celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený 

v ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZKV, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento 

orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, a celkový počet jejich 

zaměstnanců, a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, 

který působí v tomtéž odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán 

působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců 

a jejich kód Odvětvové klasifikace ekonomických činností. Smluvní strany připojí 

k návrhu znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné a elektronické podobě. 

S ohledem na skutečnost, že se na tzv. návrhovou fázi řízení o rozšíření 

závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně aplikuje správní řád, je pro úplnost 

vhodné uvést, že návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně musí 

obsahovat též obecné a zvláštní náležitosti návrhu dle správního řádu. Z návrhu tak 

musí být zejména patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Právnická 

osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo 

obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí 

obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví 

zákon, a podpis osoby, která je činí (§ 37 odst. 2 SŘ). 

Náležitosti návrhu smluvních stran jsou definovány tak, aby smluvní strany 

prokázaly splnění podmínek požadovaných zákonem. Zároveň se Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR poskytla možnost k ověření splnění těchto podmínek. Vzhledem ke 

skutečnosti, že podmínky pro rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

dle ustanovení § 7 odst. 2 ZKV jsou stanoveny alternativně, rovněž v ustanovení § 7 

odst. 4 ZKV se vyžaduje, aby smluvní strany prokázaly splnění jedné či druhé 

podmínky. Údaje budou prokazovány statistickými informacemi Českého statistického 

úřadu a písemným sdělením dalších organizací zaměstnavatelů a odborových orgánů dle 

ustanovení § 7 odst. 5 ZKV. Do počtu zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší 

odborový orgán, se započítávají všichni zaměstnanci zaměstnavatelů, u kterých působí 
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vyšší odborový orgán prostřednictvím příslušného odborového orgánu (§ 7 odst. 4 písm. 

b) ZKV).  

Zákon vyžaduje, aby k návrhu na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy 

vyššího stupně bylo přiloženo znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné i 

elektronické podobě. Elektronická podoba je přitom vyžadována z toho důvodu, aby její 

obsah mohl být prostřednictvím webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR a úřadů práce zpřístupněn každému zájemci a aby mohla být odeslána úřadům práce. 

Originály všech kolektivních smluv vyššího stupně a jejich změn odevzdávají smluvní 

strany Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR dle ustanovení § 9 odst. 1 ZKV.  

Dle ustanovení § 7 odst. 5 ZKV je organizace zaměstnavatelů povinna pro účely 

řízení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně písemně sdělit 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a organizaci zaměstnavatelů, která působí 

v tomtéž odvětví, na žádost seznam zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový 

počet jejich zaměstnanců. Obdobně je vyšší odborový orgán povinen písemně sdělit 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a vyššímu odborovému orgánu, který působí 

v tomtéž odvětví, na žádost celkový počet zaměstnanců, za které jedná, a seznam 

zaměstnavatelů, u kterých působí příslušná odborová organizace. 

V odvětvích působí nebo může působit větší počet vyšších odborových orgánů i 

organizací zaměstnavatelů. Před společným návrhem si tedy smluvní strany kolektivní 

smlouvy vyššího stupně musí ověřit, zda skutečně splňují podmínky stanovené 

v ustanovení § 7 odst. 2 ZKV, a to ve srovnání s jinými odborovými svazy nebo 

organizacemi zaměstnavatelů. Proto zákon stanoví povinnost sociálních partnerů na 

žádost si písemně v rámci odvětví sdělovat stanovené údaje. Jde o povinnost, která bude 

v případě potřeby též soudně vynutitelná, a to cestou občanskoprávního řízení, v němž 

bude ten, komu nebyla požadovaná informace sdělena, vystupovat jako žalobce (nebude 

se jednat o spor pracovněprávní).  

Zákon stanoví organizacím zaměstnavatelů a vyšším odborovým orgánům 

povinnost sdělit stanovené údaje také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na jeho 

žádost, aby si rovněž ministerstvo mohlo ověřit, zda podmínky stanovené v ustanovení 

§ 7 odst. 2 ZKV jsou splněny.  

Dle ustanovení § 7 odst. 7 ZKV pokud návrh nesplňuje náležitosti stanovené 

v ustanovení § 7 odst. 4 ZKV, vyzve Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR smluvní 
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strany k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu a stanoví jim k tomu 

přiměřenou lhůtu. Obdobně by mělo ministerstvo postupovat též v případě, že návrh 

nebude obsahovat náležitosti podání dle správního řádu. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR zároveň smluvní strany (navrhovatele) poučí, že pokud nedostatky neodstraní, 

popřípadě návrh nedoplní, nebude možné vyhlásit sdělení podle ustanovení § 7 odst. 1 

ZKV. Dle ustanovení § 7 odst. 8 ZKV smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího 

stupně mohou vzít návrh zpět do 15 dnů od jeho doručení; na náležitosti zpětvzetí 

návrhu se vztahuje ustanovení § 7 odst. 4 věta první ZKV obdobně. 

Důvodem stanovení možnosti zpětvzetí návrhu jsou poznatky z praxe, kdy 

docházelo k tomu, že smluvní strany z různých důvodů změnily své stanovisko. Lhůta 

15 dnů je stanovena s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR zasílá sdělení do Sbírky zákonů bez zbytečného odkladu po zjištění zákonem 

předepsaných podmínek a náležitostí. Zákon přitom výslovně stanoví, že tak učiní až po 

uplynutí této 15 denní lhůty. Zpětvzetí návrhu musí být písemné a musí být podepsáno 

smluvními stranami na téže listině; mělo by obsahovat též označení kolektivní smlouvy 

vyššího stupně a odvětví, v němž bylo rozšíření její závaznosti na další zaměstnavatele 

navrhováno.   

Dle ustanovení § 7 odst. 9 ZKV jsou-li splněny podmínky stanovené 

v ustanovení § 7 odst. 2 ZKV a návrh obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 7 

odst. 4 ZKV, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR bez zbytečného odkladu, 

nejdříve však po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení návrhu, sdělení o rozšíření 

závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně uvedené v ustanovení § 7 odst. 1 ZKV 

k vyhlášení do Sbírky zákonů. Ve sdělení uvede též místo, kde se lze seznámit 

s obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost se rozšiřuje na další 

zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zároveň zašle kolektivní 

smlouvu vyššího stupně v elektronické podobě Úřadu práce České republiky – krajským 

pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu a zveřejní ji způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Krajská pobočka Úřadu práce umožní každému, kdo o to požádá, 

nahlédnout do kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost byla rozšířena na 

další zaměstnavatele.  

Dle ustanovení § 7 odst. 10 ZKV nejsou-li splněny podmínky stanovené 

v ustanovení § 7 odst. 2 ZKV nebo návrh neobsahuje náležitosti stanovené v ustanovení 
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§ 7 odst. 4 ZKV, popřípadě jestliže smluvní strany neodstranily ve stanovené lhůtě 

nedostatky návrhu, nebo jej nedoplnily, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

písemně vyrozumí smluvní strany, že jejich návrhu nevyhovuje. 

Se zněním kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost byla rozšířena, je 

tedy možné se seznámit na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR, popř. si u ministerstva vyžádat kopii stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně, 

nebo do znění kolektivní smlouvy vyššího stupně nahlédnout na úřadech práce. 

Informace by jistě obdržel každý podnikatel nebo zaměstnanec též na příslušném 

odborovém či zaměstnavatelském svazu.  

Dle ustanovení § 7a ZKV je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná od 

prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení podle ustanovení § 7 odst. 1 

ZKV ve Sbírce zákonů pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, 

s výjimkou zaměstnavatele, (i) na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen 

konkurs, (ii) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se 

zdravotním postižením, (iii) který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, 

(iv) u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo (v) 

pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. 

Zákon v ustanovení § 7a ZKV vymezuje taxativně případy, kdy se 

zaměstnavatel z objektivních důvodů nachází v situaci, ve které by pro něj další 

závazky byly prakticky nesplnitelné, a z tohoto důvodu zákon zaměstnavatele vyjímá 

z rozšířené závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zaměstnavatelé, které zákon 

vylučuje z  rozšířené závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, si totiž 

pravděpodobně nevytvářejí zvláštní konkurenční výhody, které by bylo třeba ovlivňovat 

rozšiřováním závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.  

Ze shora uvedeného vyplývá, že právní úprava nekoncipuje rozšíření závaznosti 

kolektivních smluv vyššího stupně jako výjimečné, nýbrž jako paušální (není 

respektován princip výjimečnosti zásahu státu do vlastnických práv a smluvní svobody), 

a nepřiznává zaměstnavatelům, na které bude závaznost kolektivní smlouvy vyššího 

stupně rozšířena, právo na soudní ochranu. Stát se rovněž zbavuje možnosti sám 
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rozhodovat a posuzovat, kdy je ve veřejném zájmu závaznost kolektivní smlouvy 

vyššího stupně rozšířit.
44

 

7.2.6. Doba trvání kolektivní smlouvy a její zánik 

Kolektivní smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Jestliže je 

přitom uplynutí doby vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní smlouva obsahovat 

nejzazší dobu její účinnosti (§ 26 ZP). Uvedenou úpravou je reagováno na případy, kdy 

by kolektivní smlouva byla uzavřena na dobu do uzavření (účinnosti) následující 

kolektivní smlouvy a mohlo by se tak stát, že by smlouva byla nepřímo uzavřena na 

dobu neurčitou.  

Kolektivní smlouvu je možné písemně vypovědět nejdříve po uplynutí šesti 

měsíců od data její účinnosti; výpovědní doba činí nejméně šest měsíců a začíná prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně (§ 26 odst. 1 

ZP). Účinnost kolektivní smlouvy přitom začíná prvním dnem období, na které byla 

kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti 

některých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně (§ 26 odst. 

2 ZP).  

Při zániku smluvní strany kolektivní smlouvy jednající za zaměstnance skončí 

účinnost kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního 

roku (§ 26 odst. 3 ZP).  

V souvislosti s dobou trvání kolektivní smlouvy je třeba zmínit, že kolektivní 

smlouva, jakož i její změna, může mít i zpětnou účinnost. Účinnost kolektivní smlouvy 

totiž začíná prvním dnem období, na které byla uzavřena, a končí uplynutím tohoto 

období (§ 26 odst. 2 ZP). Kolektivní smlouva uzavřená např. v únoru 2014 na rok 2014 

je tak implicitně zpětně účinná od 1. ledna 2014.  

Při využití uvedené možnosti zpětné účinnosti kolektivní smlouvy je však nutné 

mít na zřeteli, že smluvní strany nemohou ukládat zpětně jakékoli povinnosti 

zaměstnancům; normativní závazky, v nichž by takové povinnosti byly upraveny, tedy 

nemohou zpětně působit. Nic však nebrání tomu, pokud se tak smluvní strany dohodnou, 

aby byla zpětně uspokojena práva zaměstnanců (včetně např. nároků mzdové povahy) a 
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těm tak byly příslušné částky doplaceny. Možností zpětné účinnosti se kolektivní 

smlouva odlišuje od všech ostatních právních jednání (včetně individuálních smluv či 

vnitřních předpisů zaměstnavatele, které dle ustanovení § 305 odst. 2 ZP nelze vydat se 

zpětnou účinností).
45

  

7.2.7. Změny kolektivních smluv 

Dle ustanovení § 8 odst. 5 ZKV mohou smluvní strany v kolektivní smlouvě 

dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy a její rozsah; zákon rovněž stanoví, že 

při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy.  

Zákonodárce zcela jistě nebrání smluvním stranám kolektivní smlouvy, aby 

provedly kdykoli změnu kolektivní smlouvy. Pokud však má být jednání o této změně 

kolektivní smlouvy vynutitelné postupem dle zákona o kolektivním vyjednávání, je 

třeba v kolektivní smlouvě možnost takové změny dohodnout a zároveň zejména 

vymezit rozsah takové případné změny. Pokud není v kolektivní smlouvě sjednána 

možnost změny kolektivní smlouvy, resp. pokud v kolektivní smlouvě není stanoven 

rozsah takové případné změny kolektivní smlouvy, bude jednání o změně kolektivní 

smlouvy nevynutitelné a na jednání o takové změně kolektivní smlouvy se neuplatní 

postup a pravidla stanovená zákonem o kolektivním vyjednávání.  

Rozsah takové možné změny kolektivní smlouvy přitom může být vymezen 

různými způsoby - zcela konkrétně (např. uvedením příslušných ustanovení či částí 

kolektivní smlouvy) nebo pouze obecně (např. v tom smyslu, že o změně kolektivní 

smlouvy může být jednáno při změně dotčených právních předpisů).  

Podmínku vymezení rozsahu případné změny kolektivní smlouvy stanovenou 

ustanovením § 8 odst. 5 ZKV je zřejmě třeba považovat za splněnou vždy tehdy, jestliže 

nemá jít o změnu jakéhokoli smluvního ujednání, a to kdykoli. Domnívám se totiž, že 

zákonný požadavek ustanovení § 8 odst. 5 ZKV na vymezení rozsahu možné změny 

kolektivní smlouvy, která se má odehrávat v režimu kolektivního vyjednávání dle 

zákona o kolektivním vyjednávání, by nebyl splněn, pokud by měla být kdykoli možná 

jakákoli změna smluvního ujednání. Pokud by zákonodárce zamýšlel, aby si smluvní 

strany kolektivní smlouvy mohly sjednat možnost kdykoli změnit jakékoli ujednání 
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kolektivní smlouvy v režimu zákona o kolektivním vyjednání, dle mého názoru by 

zvolil jinou formulaci ustanovení § 8 odst. 5 ZKV, resp. by stanovil, že jakákoli změna 

kolektivní smlouvy probíhá postupem dle zákona o kolektivním vyjednávání pro 

uzavírání kolektivní smlouvy.  

7.2.8. Vztah kolektivních smluv k dalším právním jednáním 

Zákoník práce neřeší jen vztah kolektivní smlouvy k zákonu a vztah podnikové 

kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně, ale též vztah kolektivní 

smlouvy k jiným právním jednáním.  

Dle ustanovení § 4a odst. 1 ZP odchylná úprava práv nebo povinností 

v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, 

které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše 

přípustné. K takové odchylné úpravě může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; 

k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem (§ 4a odst. 2 ZP).  

Uvedeným ustanovením je pamatováno na případy, kdy určitý nárok 

zaměstnance je např. kolektivní smlouvou sjednán tak, že činí „nejméně“ určitou výši či 

výměru (např. určitý mzdový příplatek nejméně 15% průměrného výdělku). Pracovní 

nebo jiná individuální smlouva či mzdový nebo platový výměr nemůže platně toto 

nejméně přípustné právo podkročit. V opačném případě, pokud by mělo jít o nejvyšší 

přípustnou hodnotu nároku, musela by být v kolektivní smlouvě vyjádřena formulací, že 

může činit „maximálně“ či „nejvýše“ určitou výši či výměru. Individuální smlouva 

nebo mzdový či platový výměr by potom platně nemohly takovou hodnotu překročit. 

Jestliže je však v kolektivní smlouvě určité právo sjednáno pevnou sazbou nebo 

v pouhém rozpětí „od – do“, nelze z toho dovozovat, že jde o nejméně nebo nejvýše 

přípustné právo. V takovém případě by odchýlení se ve prospěch zaměstnance nečinilo 

právní problémy.  

S uvedeným souvisí právní úprava obsažená v ustanovení § 307 ZP. Dle 

ustanovení § 307 odst. 1 ZP zakládá-li mzdový nebo platový výměr právo zaměstnance 

na plnění v pracovním poměru v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než 

stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části neplatný.  
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Zákoník práce řeší i kolizi nároků založených kolektivní nebo individuální 

smlouvou nebo vnitřním předpisem. Obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu 

mzdových nebo platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle 

kterých má zaměstnanci příslušet více stejných práv, přísluší mu jen jedno takové právo, 

a sice to, které zaměstnanec určí (§ 307 odst. 2 ZP). Může jít např. o sjednání nároku na 

odstupné jak v kolektivní smlouvě, tak rovněž ve smlouvě individuální. Pokud by tato 

právní jednání řešila právo zaměstnance rozdílně, zákon ponechává na zaměstnanci, aby 

se rozhodl, podle které z těchto smluv má být plněno. Je přitom možné vycházet z toho, 

že je-li vyšší právo založeno v individuální smlouvě, je tím vyjádřen rovněž 

jednoznačný projev vůle zaměstnance (volba). Na druhou stranu ale i vyšší právo 

z kolektivní smlouvy může být právně vynutitelné.  

7.2.9. Výklad kolektivních smluv 

Kolektivní smlouva je jako specifický smluvní institut upravena v § 22–29 ZP. 

Kolektivní smlouvy jsou svým charakterem smlouvami soukromoprávními, které však 

obsahují v určité míře i prvky veřejnoprávní. Je tomu tak v částech normativních, ve 

kterých stát garantuje prostřednictvím právních norem závaznost kolektivních smluv i 

mimo okruh jejich účastníků a činí z nich pramen práva.  

Na kolektivní smlouvy jako na smlouvy soukromoprávní se obecně použije 

právní úprava občanského zákoníku. Některá z ustanovení občanského zákoníku jsou 

však v důsledku specifického charakteru kolektivních smluv z aplikace na kolektivní 

smlouvy vyloučena. 

V souladu s ustanovením § 28 ZP je tak pro kolektivní smlouvy vyloučena 

úprava zvláště neupravené smlouvy (§ 1746 odst. 2 NOZ), která dle důvodové zprávy 

k zákonu č. 303/2013 Sb. nemůže mít v kolektivním vyjednávání místo, protože by jí 

mohlo být obcházeno kolektivní vyjednávání a uzavření kolektivní smlouvy, k jejímuž 

uzavření za zaměstnance je oprávněna výlučně odborová organizace. Vyloučena je 

rovněž úprava relativní neúčinnosti právního jednání (§ 589 až 599 NOZ), jelikož by 

tato právní úprava proces kolektivního vyjednávání znesnadňovala. Vyloučena je 

rovněž právní úprava odstoupení od smlouvy (§ 2001 až 2005 NOZ), jelikož kolektivní 

vyjednávání, jehož výsledkem je kolektivní smlouva, trvá zpravidla delší dobu. 

Umožnit odstoupení od kolektivní smlouvy by znamenalo znehodnocení celého tohoto 



117 

 

procesu. Dojde-li k takové situaci, bude to mít za následek, že ujednané odstoupení od 

kolektivní smlouvy bude právně bezvýznamné
46

. 

Jelikož žádné z ustanovení o kolektivních smlouvách ani jiné ustanovení 

zákoníku práce nestanoví pravidla pro výklad právních jednání a jelikož ustanovení 

občanského zákoníku o výkladu právních jednání nejsou z aplikace na kolektivní 

smlouvy vyloučena, mám za to, že s ohledem na ustanovení § 4 ZP by se i při výkladu 

kolektivních smluv mělo vycházet z výkladových pravidel obsažených v občanském 

zákoníku, a to zejména v jeho § 556 odst. 1 NOZ. 

Dle ustanovení § 556 odst. 1 NOZ platí, že „co je vyjádřeno slovy nebo jinak, 

vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo 

musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle 

význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle 

určen.“ Citované ustanovení obsahuje obecné interpretační pravidlo, jež odpovídá 

ústavně garantované autonomii vůle podle čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 LZPS jako 

součásti ústavního pořádku České republiky. Podle principu autonomie vůle je třeba dát 

smluvním stranám prostor k tomu, aby samy určovaly rozsah práv a povinností. Zásadě 

autonomie vůle přitom nejvíce odpovídá, pokud je obsah právního jednání vykládán v 

souladu s pravou (vnitřní) vůlí jednajícího. Vychází se ze skutečnosti, že projev 

pravidelně odpovídá tomu, co jednající skutečně zamýšlel. Přestože je zde patrný 

příklon k teorii vůle (pravidlo přednosti vůle před jazykovým nebo jiným vyjádřením), 

jazykové vyjádření právního jednání se plně neopouští, neboť nikdo se nemůže 

dovolávat své vnitřní, nepřezkoumatelné vůle, je-li v příkrém rozporu s jeho jazykovým 

projevem. 

I přes to, že cílem výkladu je vykládat projev vůle zejména v souladu s pravou 

vůlí jednajícího, je nutné výklad právního jednání posuzovat v souladu s ustanovením   

§ 555 odst. 1 NOZ, dle kterého se právní jednání posuzuje podle svého obsahu. Přitom 

se jednotlivá slova nesmí vytrhávat a posuzovat izolovaně. Naopak je zapotřebí dbát na 

vnitřní souvislost textu a na systematické začlenění slovního sdělení do celkových 

souvislostí. Tento postup jasně vyjádřil NS ČR již ve svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 

1650/1998 ze dne 26. 11. 1998, v němž uvedl: „Jazykové vyjádření právního úkonu 

zachycené ve smlouvě musí být nejprve vykládáno prostředky gramatickými (z hlediska 
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 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb.  
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možného významu jednotlivých použitých pojmů), logickými (z hlediska vzájemné 

návaznosti použitých pojmů) či systematickými (z hlediska řazení pojmů ve struktuře 

celého právního úkonu). Kromě toho soud na základě provedeného dokazování posoudí, 

jaká byla skutečná vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy, přičemž podmínkou pro 

přihlédnutí k vůli účastníků je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z jazykového 

vyjádření úkonu.“ 

Při posuzování skutečné vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy je nutno 

přihlížet k dalším okolnostem, které projev vůle provázejí. V souladu s ustanovením     

§ 556 odst. 2 NOZ se tak při výkladu projevu vůle přihlédne k praxi zavedené mezi 

stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak 

strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají. 

Důležité je též zkoumání účelu právního jednání, neboť se předpokládá, že 

účelem právního jednání není vyvolat následek, ke kterému nemá jednající žádný 

rozumný motiv, resp. který by byl absurdní či nerozumný. 

V neposlední řadě se při výkladu formulací a pojmů, které lze vykládat rozdílně, 

uplatní v soukromém právu pravidlo, podle něhož je třeba v pochybnostech vykládat 

výraz připouštějící různý výklad k tíži té strany, která jako první v jednání tohoto 

výrazu použila (§ 557 NOZ).  

Lze shrnout, že za pomoci výše uvedených pravidel bychom se při výkladu měli 

dobrat toho, jak sám jednající subjektivně vnímá svůj projev, není-li to v příkrém 

rozporu s jeho jazykovým projevem. Toto však platí pouze v případě, neodporuje-li to 

zájmu na ochranu dobré víry adresáta. Nezná-li adresát skutečnou vůli jednajícího, 

chrání zákon jeho důvěru ve vnější projev (pravidlo dobré víry). Při adresovaném 

právním jednání je tak třeba zejména brát ohled na to, jak projevu vůle rozumí jeho 

adresát. Pokud adresát neví nebo nepozná, co měl jednající na mysli, záleží na tom, jak 

by projevu vůle porozuměl průměrně rozumný jedinec v obdobném postavení. 

Nerozpoznal-li adresát, co jednající zamýšlí, ač to rozpoznat měl a mohl, nezaslouží si 

ochrany a nemůže se odvolávat na to, jak on subjektivně projev vůle pochopil. 

Přestože jsou kolektivní smlouvy svým charakterem smlouvami 

soukromoprávními, na něž tudíž dopadají interpretační pravidla obecně používaná 

v soukromém právu, s ohledem na specifika pracovního práva, v němž se projevuje 

snaha o ochranu zaměstnance jako slabší strany, a dále s ohledem na normativní části 
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kolektivních smluv, které zakládají práva neurčitému počtu zaměstnanců, nelze vyloučit, 

že by soud zmíněná pravidla při výkladu kolektivních smluv modifikoval, a to např. tak, 

že by se v případě pochybností přiklonil k výkladu pro zaměstnance příznivějšímu. 

7.2.10. Kolektivní smlouvy a zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

Dle ustanovení § 77 odst. 2 ZP se na zaměstnance zaměstnané na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje právní úprava pro výkon práce 

v pracovním poměru. To neplatí, pokud jde o převedení na jinou práci a přeložení, 

dočasné přidělení, odstupné, o pracovní dobu a dobu odpočinku (avšak s tím, že výkon 

práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), o překážky v práci 

na straně zaměstnance, dovolenou, o skončení pracovního poměru, odměňování (s 

výjimkou minimální mzdy) a cestovní náhrady.   

Na práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se 

tedy, s výjimkami uvedenými shora, vztahuje právní úprava pracovního poměru. 

Uvedené přitom platí též o právech a povinnostech vyplývajících z kolektivní smlouvy 

– rovněž tyto se na zaměstnance zaměstnané na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr vztahují, ledaže se jedná o úpravu pracovních podmínek, která se 

na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

nevztahuje. 

Kolektivní smlouva však může i v těch případech, ve kterých se právní úprava 

pracovních podmínek dle ustanovení § 77 odst. 2 ZP na zaměstnance činné na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahuje, působit nepřímo. Jestliže 

by totiž příslušná práva zaměstnance byla dohodnuta v dohodě o práci konané mimo 

pracovní poměr, budou zaměstnanci příslušet ve výši a za podmínek stanovených 

kolektivní smlouvou. Rovněž sama kolektivní smlouva může stanovit, že určitá práva 

zaměstnanců v ní zakotvená se vztahují též na zaměstnance činné na základě dohod      

o pracích konaných mimo pracovní poměr.  
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7.2.11. Kolektivní smlouvy v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů 

Dle ustanovení § 338 odst. 2 ZP dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele 

nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich 

části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní 

smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní 

smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku. K přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů může přitom dojít jen v případech stanovených 

zákoníkem práce nebo zvláštním právním předpisem. 

Je vhodné upozornit na skutečnost, že dle ustanovení § 338 odst. 2 ZP 

nepřechází na přejímajícího zaměstnavatele kolektivní smlouva jako taková, ale pouze 

práva a povinnosti z kolektivní smlouvy vyplývající. Dle mého názoru by se tedy 

přejímající zaměstnavatel neměl stát v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů smluvní stranou kolektivní smlouvy. V důsledku toho by tak 

zřejmě ani neměl mít možnost kolektivní smlouvu vypovědět, a to i kdyby to sama 

kolektivní smlouva uzavřená původně dosavadním zaměstnavatelem umožňovala. 

Kolektivní smlouvu může totiž vypovědět pouze ten, kdo je smluvní stranou kolektivní 

smlouvy, což, jak vyplývá ze shora uvedeného, dle mého názoru přejímající 

zaměstnavatel není.  

Obsah pracovněprávních vztahů zaměstnanců se v případě přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů dle ustanovení § 338 a násl. ZP nemění a je dán i 

nadále příslušnými právními jednáními, především pracovními či jinými individuálními 

smlouvami a také kolektivními smlouvami. Kolektivní smlouva tedy i nadále po dobu 

své účinnosti upravuje pracovní podmínky přecházejících zaměstnanců, včetně jejich 

individuálních práv.  

Zvláštní situace nastává v případech, kdy v důsledku přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů jsou u téhož zaměstnavatele různé skupiny zaměstnanců, pro 

něž jsou závazné různé kolektivní smlouvy. K tomu dochází např. při fúzích podniků 

nebo při prodeji části podniku tvořící samostatnou organizační složku. V takovém 

případě jsou nastaveny často i velmi rozdílně pracovní podmínky těchto zaměstnanců, 

včetně např. výše mzdy, délky dovolené, apod. Dochází tak ke kolizi právních důsledků 
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přechodu práv a povinností s principem rovnosti zaměstnanců v jejich pracovních 

podmínkách (§ 1a písm. e) ZP a § 16 odst. 1 ZP).  

Na řešení tohoto stavu přitom existují různé názory. Dle jednoho výkladu 

ustanovení zákoníku práce týkající se přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů mají za účel chránit převzaté zaměstnance a původní zaměstnance neberou 

v potaz, a i kdyby byl akceptován výklad, že se jedná o výjimku z rovného zacházení, 

musela by být tato v ustanovení § 338 odst. 2 ZP stanovena explicitně. Pokud tomu tak 

však není, jedná se o extenzivní výklad výjimek z rovného zacházení, který je přípustný 

jen ve výjimečných případech, a to jedině tehdy, jestliže interpretace za použití všech 

vědeckých metod vede k nepochybnému závěru o takovém smyslu a rozsahu právní 

normy.
47

  

Dle jiného výkladu, ke kterému se osobně rovněž přikláním, je třeba při řešení 

kolize právních důsledků přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

s principem rovnosti zaměstnanců nutné vyjít z přístupu právní teorie o vztahu 

obecného a zvláštního, který je uznávaným interpretačním vodítkem. Zvláštní právní 

úprava má vždy přednost před právní úpravou obecnou. Zatímco princip rovnosti je 

obecným požadavkem zákona, právní úprava přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů zahrnuje ustanovení zvláštní (speciální), jejichž použití 

nastává jen v uvedené zvláštní situaci organizačně právních či funkčních změn 

podnikové struktury.  

Dle tohoto výkladu lze proto připustit, že po určitou, relativně omezenou dobu 

po provedení takové změny, mohou být pracovní podmínky zaměstnanců téhož 

zaměstnavatele dočasně rozdílné. Nebylo by totiž často ani ekonomicky zvládnutelné, 

aby od data příslušné změny došlo k vyrovnání pracovních podmínek všech 

zaměstnanců. Přitom jde o proces nejenom právní, ale i ekonomický a ve vztahu 

k zaměstnancům i sociálně psychologický, který navíc vyžaduje dotování finančními 

prostředky, neboť obvykle není přijatelné úroveň mezd a ostatních pracovněprávních 

nároků zaměstnanců snižovat.  

Při řešení nastalé kolize však musí přejímající zaměstnavatel programově 

směřovat k zajištění rovných pracovních podmínek všech zaměstnanců. Příští kolektivní 

smlouva, která u něj bude uzavřena, již nemůže zachovávat nerovnost mezi zaměstnanci. 

                                                 
47
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Postup zaměstnavatele přitom musí respektovat základní zásadu pracovněprávních 

vztahů, a to sice princip dobrých mravů.
48

  

Domnívám se, že postup dle tohoto druhého uvedeného výkladu je ve vztahu ke 

všem dotčeným zaměstnancům spravedlivější a je též v souladu s účelem institutu 

přechodu práv a povinností z kolektivní smlouvy dle ustanovení § 338 odst. 2 ZP. 

Dosavadní pracovní podmínky všech dotčených zaměstnanců zůstanou zachovány, 

žádná skupina zaměstnanců nebude v důsledku přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů bezprostředně poškozena a příští kolektivní smlouva, která 

bude u přejímajícího zaměstnavatele uzavřena, již bude obsahovat pracovní podmínky 

shodné pro všechny zaměstnance (tj. jak pro původní zaměstnance přejímajícího 

zaměstnavatele, tak pro zaměstnance přejímajícího zaměstnavatele, jejichž práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahů přešly na přejímajícího zaměstnavatele 

v důsledku přechodu).  

7.3. Kolektivní spory 

7.3.1. Rozlišení mezi individuálními a kolektivními pracovními spory 

Před tím, než se začnu zabývat problematikou kolektivních pracovních sporů a 

způsoby jejich řešení, považuji za vhodné se vypořádat s otázkou rozlišení pracovních 

sporů na individuální a kolektivní pracovní spory. Touto otázkou se již zabýval NS ČR, 

a to např. ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 200/2011 ze dne 9.5.2012, jehož závěry se 

pokusím zrekapitulovat níže.  

Pracovní věcí (pracovněprávním sporem) se v právní teorii rozumí spor vzniklý 

v rámci a na základě pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní vztahy se tradičně člení 

do dvou částí, a to na individuální pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovněprávní 

vztahy. Zatímco individuální pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zaměstnancem 

coby jednotlivcem na straně jedné a zaměstnavatelem jako zaměstnávajícím subjektem 

na straně druhé, kolektivními pracovněprávními vztahy rozumíme vztahy mezi orgány, 

které zastupují či reprezentují kolektivy zaměstnanců (zejm. odborové organizace), a 

sdruženími zaměstnavatelů, popř. jednotlivými zaměstnavateli, jejichž hlavním cílem je 

zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců.  
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Individuálními pracovněprávními spory se tedy rozumí spory mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem o nároky z pracovněprávních vztahů vzniklých buď 

ze zákona (podle příslušných právních předpisů) nebo na smluvním základě podle 

pracovní smlouvy, resp. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo podle 

příslušných ustanovení kolektivní smlouvy, která upravují nároky blíže neurčenému 

okruhu jednotlivých zaměstnanců. Tyto individuální pracovněprávní spory rozhodují 

dle ustanovení § 7 odst. 1 OSŘ obecné soudy (dle § 7 odst. 1 OSŘ v občanském 

soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají 

z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o 

nich jiné orgány).  

Za kolektivní pracovněprávní spory se potom považují spory vzniklé 

z kolektivních pracovněprávních vztahů, tj. spory mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací, která vystupuje jako zástupce kolektivu zaměstnanců, resp. mezi vyšším 

odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů.  

Podle současné právní úpravy reprezentované především zákonem o kolektivním 

vyjednávání jsou kolektivními pracovněprávními spory jednak spory o uzavření 

kolektivní smlouvy a jednak spory o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze kterých 

nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. V druhém uvedeném případě se jedná o 

spory mezi stranami kolektivní smlouvy, tj. mezi odborovými organizacemi a 

zaměstnavateli (popř. organizacemi zaměstnavatelů) o závazky, které pro ně 

z kolektivní smlouvy vyplývají.  

Spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků z kolektivní 

smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům (kolektivní pracovní 

spory), se řeší primárně s vyloučením soudů, a to nejprve prostřednictvím 

zprostředkovatelů a následně (při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem) 

prostřednictvím rozhodců, jejichž volba je výsledkem dohody smluvních stran (k 

podrobnostem řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem viz níže). Teprve v případě 

nesouhlasu některé ze smluvních stran kolektivní smlouvy s rozhodnutím rozhodce 

vstupuje do kolektivního pracovněprávního sporu soud, který na návrh smluvní strany 

je oprávněn rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy zrušit nebo 

změnit, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami. Soud 

rozhodne vždy usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení. Při 
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novém rozhodování je rozhodce vázán právním názorem soudu a pravomocné 

rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné.  

Ve věci posuzovaném NS ČR se odborová organizace jako smluvní strana 

kolektivní smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem domáhala žalobou u soudu toho, aby 

bylo určeno, že tato kolektivní smlouva je platná a aby bylo zaměstnavateli soudem 

uloženo, že je povinen se podle ní řídit do té doby, než bude uzavřena kolektivní 

smlouva jiná, s tím, že všechny jeho dosavadní právní jednání učiněné v rozporu 

s dosavadní kolektivní smlouvou jsou neplatné. Za právní důvod vzniku uplatněných 

nároků považovala odborová organizace skutečnost, že zaměstnavatel s úmyslem obejít 

odborové organizace při snižování stavu zaměstnanců zcela záměrně a účelově popřel 

platnost příslušné kolektivní smlouvy a odmítl plnit závazek, že v případě snižování 

počtu zaměstnanců z organizačních důvodů stanoví se souhlasem odborové organizace 

objektivní kritéria pro výběr zaměstnanců z okruhu zaměstnanců se stejnou nebo 

nahraditelnou pracovní náplní, s nimiž bude pracovní poměr ukončen.  

Z uvedených skutkových tvrzení žaloby bylo přitom zřejmé, že se jedná o 

kolektivní pracovněprávní spor mezi stranami kolektivní smlouvy, tj. mezi odborovou 

organizací a zaměstnavatelem o plnění závazku zaměstnavatele, který je součástí 

smluvního ujednání, z něhož vznikají práva a povinnosti toliko smluvním stranám 

kolektivní smlouvy.  

NS ČR konstatoval, že na uvedeném kolektivním charakteru sporu nemůže 

ničeho měnit okolnost, že jde o závazek uzavřený ve prospěch zaměstnanců 

zaměstnavatele a že podle tvrzení odborové organizace má pro zaměstnance závazné 

rozhodnutí soudu ve věci svůj význam. Jelikož svou žalobou nemínila odborová 

organizace podávat návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce ve smyslu 

zákona o kolektivním vyjednávání, konstatoval NS ČR, že je třeba sdílet názor soudů 

nižších stupňů, že k projednání a rozhodnutí ve věci není dána pravomoc soudu.  

Lze tedy shrnout, že NS ČR v posuzované věci uvedl, že v kolektivním sporu 

mezi stranami kolektivní smlouvy o plnění závazků, které pro ně z kolektivní smlouvy 

vyplývají, má otázka platnosti kolektivní smlouvy charakter otázky předběžné. Jestliže 

přitom soud nemá primárně pravomoc rozhodovat kolektivní pracovněprávní spory o 

závazky z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, 
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potom tím spíše nemá pravomoc pro rozhodování o jakékoli předběžné otázce, na níž 

vyřešení takového kolektivního sporu závisí.  

7.3.2. Právní úprava a obecná definice kolektivních sporů 

Kolektivní spory podle zákona o kolektivním vyjednávání jsou v ustanovení      

§ 10 ZKV definovány jako spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění 

závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců.  

Právní úprava řešení kolektivních sporů je obsažena v zákoně o kolektivním 

vyjednávání, který provádějí dvě vyhlášky, a to sice vyhláška Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání 

kolektivních smluv vyššího stupně, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 114/1991 Sb., 

o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy 

vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění 

pozdějších předpisů.  

V případě vzniku kolektivního sporu stanoví zákon o kolektivním vyjednávání 

postup, který má směřovat u vyřešení a ukončení kolektivního sporu. Jedná se o (i) 

řízení před zprostředkovatelem, (ii) řízení před rozhodcem; jako krajní prostředky ve 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy potom upravuje zákon o kolektivním vyjednávání 

stávku a výluku.  

Zákon o kolektivním vyjednávání sice další instituty pro řešení kolektivních 

sporů neupravuje, nicméně v praxi existují též další způsoby řešení kolektivních sporů, 

a to např. neformální jednání sociálních partnerů, protestní demonstrace a mítinky nebo 

stávková pohotovost.
49

 

Co se týče řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem jako možných způsobů 

řešení kolektivního sporu, vzhledem ke skutečnosti, že procesní pravidla upravující 

postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při určování zprostředkovatele a 

rozhodce nejsou v zákoně o kolektivním vyjednávání upravena komplexně, po nabytí 

účinnosti správního řádu se na tento postup začal v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 

správního řádu subsidiárně aplikovat správní řád. 
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7.3.3. Řízení před zprostředkovatelem 

Zprostředkovatelem může být svéprávná fyzická osoba podle práva ČR nebo 

právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce; v případě, že se na 

zprostředkovateli smluvní strany nedohodnou a zprostředkovatele musí určit příslušné 

ministerstvo, musí se jednat o zprostředkovatele zapsaného v seznamu 

zprostředkovatelů a rozhodců vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (§ 11 

odst. 3 ZKV).   

Postup při výběru zprostředkovatelů a způsob jejich zápisu do seznamu 

zprostředkovatelů, jakož i další řízení před zprostředkovatelem je upraven ve vyhlášce 

MPSV č. 16/1991 Sb. vydané k provedení ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) ZKV.  

Na osoby zapsané do seznamu zprostředkovatelů a rozhodců se kladou 

požadavky, které by měly zaručit, že uvedená osoba bude vykonávat svou funkci 

kvalifikovaně. Mezi takové předpoklady uchazečů o činnost zprostředkovatele patří 

např. vysokoškolské vzdělání zpravidla právnického nebo ekonomického směru, 

bezúhonnost a osobnostní předpoklady. Právnická osoba – zprostředkovatel potom musí 

mj. zaměstnávat zaměstnance vhodné pro činnost zprostředkovatele, kteří splňují 

podmínky jako fyzická osoba. V souladu s § 7 vyhlášky MPSV  č. 16/1991 Sb. fyzická 

osoba může odmítnout určení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k výkonu 

činnosti zprostředkovatele v konkrétním sporu jen v případě, že namítne z vážných 

důvodů do sedmi dnů svoji podjatost (lhůta počíná dnem oznámení rozhodnutí 

zprostředkovateli o tom, že byl určen zprostředkovatelem v konkrétním sporu). 

V takovém případě určí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR bez zbytečného 

odkladu jiného zprostředkovatele.  

Ať již si smluvní strany zprostředkovatele vyberou samy nebo je na návrh jedné 

z nich určí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je praktické odlišovat tuto fázi 

procesu od samotného řízení před zprostředkovatelem v užším slova smyslu, neboť 

v první fázi se jedná o výběr zprostředkovatele a až ve druhé fázi o samotné řešení 

sporu.
50

 

Jak již bylo naznačeno shora, v kolektivním sporu je zprostředkovatel určen 

dohodou smluvních stran nebo jej určuje na návrh kterékoliv ze smluvních stran 
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příslušné ministerstvo. V případě, že je zprostředkovatel určován dohodou smluvních 

stran, je řízení před zprostředkovatelem zahájeno přijetím žádosti zprostředkovatelem  

(§ 11 odst. 1 ZKV). Za přijetí žádosti zprostředkovatelem lze považovat jeho projev 

vůle, že žádost smluvních stran o řešení sporu přijímá; není přitom podstatné, zda byl 

zprostředkovatel již detailně seznámen s předmětem sporu.  

Dle ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky MPSV č. 16/1991 Sb. platí, že o seznámení 

se s předmětem sporu a o přijetí žádosti o rozhodnutí ve sporu sepisují smluvní strany a 

zprostředkovatel zápis. Takový zápis je však zřejmě možné považovat jen za formální 

požadavek, na jehož vyhotovení není třeba vázat okamžik přijetí žádosti o řešení sporu 

zprostředkovatelem a tedy zahájení řízení před zprostředkovatelem. Řízení před 

zprostředkovatelem by bylo zřejmě zahájeno též v případě, že by zápis ve smyslu § 9 

odst. 2 vyhlášky MPSV č. 16/1991 Sb. nebyl pořízen, avšak zprostředkovatel by 

jednoznačně vyjádřil, že žádost smluvních stran o řešení sporu přijímá.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na zprostředkovateli, určí zprostředkovatele ze 

seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR na návrh kterékoliv ze smluvních stran toto ministerstvo. Řízení před 

zprostředkovatelem je v takovém případě zahájeno doručením rozhodnutí o určení 

zprostředkovatele. V případě, že se jedná o kolektivní spor o uzavření kolektivní 

smlouvy, stanoví zákon o kolektivním vyjednávání jedno omezení, a to sice, že 

v takovém případě může být návrh na určení zprostředkovatele podán nejdříve po 

uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy (§ 11 odst. 2 

ZKV).  

Pokud se smluvní strany nedohodnou se zprostředkovatelem jinak, sdělí 

zprostředkovatel písemně smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele (§ 12 odst. 

1 ZKV). Úlohou zprostředkovatele je přitom přivést smluvní strany kolektivní smlouvy 

ke smírnému řešení věci. Zprostředkovatel v kolektivním sporu tedy nerozhoduje, 

pouze na základě jednání se stranami sporu a na základě společného rozboru podstaty 

sporu v zákonem stanovené lhůtě písemně sdělí smluvním stranám návrh na věcné 

řešení sporu.  

Jestliže spor není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem 

nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele, považuje se řízení před 
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zprostředkovatelem za neúspěšné. Smluvní strany se však mohou se zprostředkovatelem 

dohodnout na jiné době pro vyřešení kolektivního sporu (§ 12 odst. 2 ZKV). Dřívější 

právní úprava účinná do 31.12.2006 stanovila neúspěšnost řízení, pokud spor nebyl 

vyřešen do 30 dnů ode dne, kdy byl zprostředkovatel seznámen s předmětem sporu. 

Provedená změna měla přispět ke zrychlení řízení před zprostředkovatelem. I nadále 

nicméně platí, že se smluvní strany mohou se zprostředkovatelem dohodnout na jiné 

době pro vyřešení sporu.  

Jestliže je řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, mohou 

smluvní strany společně požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o určení 

zprostředkovatele nového (§ 12 odst. 3 ZKV). Tato možnost smluvních stran se týká jak 

neúspěšného řízení před zprostředkovatelem, kterého si smluvní strany zvolily, tak i 

neúspěšného řízení, v němž zprostředkovatele určilo ministerstvo. Zákonodárce tedy 

podpořil mediační řešení sporu smluvních stran před jeho rozhodováním rozhodcem, 

popř. před využitím krajních prostředků řešení kolektivního sporu.  

Pokud jde o náklady řízení před zprostředkovatelem, dle ustanovení § 12 odst. 4 

ZKV platí, že náklady hradí každá ze smluvních stan jednou polovinou. Náklady 

zprostředkovatele jsou tvořeny zejména jeho odměnou; platí přitom, že pokud se 

smluvní strany nedohodnou se zprostředkovatelem o odměně, náleží mu odměna podle 

prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška MF č. 114/1991 Sb. vydaná 

k provedení ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) ZKV.  

Pro úplnost lze uvést, že na rozhodování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

o určení zprostředkovatele, resp. též rozhodce, týkající se kolektivních smluv, se 

vztahuje správní řád. Tato skutečnost může bohužel řešení kolektivního sporu značně 

protáhnout.  

Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o určení zprostředkovatele 

má totiž povahu správního rozhodnutí, proti němuž může účastník řízení (tj. smluvní 

strana kolektivní smlouvy a zprostředkovatel) podat rozklad, o němž rozhoduje ministr 

práce a sociálních věcí (§ 152 správního řádu).  

Dle ustanovení § 152 odst. 4 ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu činí lhůta 

pro podání rozkladu 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení se 

může po oznámení (resp. doručení) rozhodnutí písemně či ústně do protokolu vzdát 

práva podat proti rozhodnutí rozklad. Pokud tak však neučiní všichni účastníci, nabývá 
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rozhodnutí o určení zprostředkovatele právní moci až 16. dnem po oznámení (resp. 

doručení) rozhodnutí všem účastníkům řízení (resp. poslednímu z účastníků řízení).  

Nelze přitom vyloučit, že rozhodnutí o určení zprostředkovatele bude 

protahováno též tím, že proti případnému rozhodnutí o rozkladu, byl-li podán, podá 

účastník řízení ještě dále žalobu dle soudního řádu správního.  

S ohledem na shora uvedené je proto pro futuro jistě vhodné zvážit možnost 

vyloučení rozhodování o určení zprostředkovatelů (resp. též rozhodců) z působnosti 

správního řádu.  

7.3.4. Řízení před rozhodcem 

Řízení před rozhodcem přichází v úvahu, pokud kolektivní spor nebyl vyřešen u 

zprostředkovatele a strany budou ve sporu pokračovat. Řízení před rozhodcem nemůže 

být zahájeno, neproběhlo-li řízení před zprostředkovatelem.  

Rozhodcem může být svéprávná fyzická osoba podle práva ČR, pokud je 

zapsána v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR (§ 13 odst. 3 ZKV). Dle ustanovení § 13 odst. 4 ZKV platí omezení, 

že stejná osoba nesmí být zprostředkovatelem a rozhodcem v témže kolektivním sporu.  

Postup při výběru rozhodců, způsob ověřování jejich odborných znalostí, postup 

při jejich zápisu do seznamu rozhodců, jakož i další úprava řízení před rozhodcem je 

obsažena ve vyhlášce MPSV č. 16/1991 Sb. vydané k provedení ustanovení § 15 odst. 1 

písm. c) ZKV.  

Stejně jako v případě řízení před zprostředkovatelem si strany mohou rovněž 

v tomto případě po dohodě rozhodce samy vybrat. Nedohodnou-li se smluvní strany na 

rozhodci, určí ho na návrh kterékoliv ze smluvních stran Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR. Ministerstvo však nemůže rozhodce určit v případě sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy na pracovišti, kde je dovoleno stávkovat; v takovém případě se 

strany vždy musí na řešení sporu prostřednictvím rozhodce dohodnout nebo využít 

krajního prostředku řešení kolektivního sporu, tj. stávky či výluky.  

Na rozdíl od zprostředkovatele může být zvoleným rozhodcem jen fyzická osoba 

zapsaná v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeném Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR. Zapsání rozhodce do seznamu přitom předchází ověření jeho 
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odborných znalostí před komisí, která je poradním orgánem ministra práce a sociálních 

věcí. Ověřování odborných znalostí rozhodců se opakuje po třech letech.  

Podmínky pro výkon funkce rozhodce jsou tedy přísnější, než jak je tomu 

v případě podmínek pro výkon funkce zprostředkovatele. Důvodem je skutečnost, že 

rozhodnutí rozhodce v kolektivním sporu je svou povahou závažnější než návrh 

zprostředkovatele na řešení kolektivního sporu (k povaze rozhodnutí rozhodce viz níže).   

V případě, že řízení před zprostředkovatelem bylo neúspěšné, mohou smluvní 

strany po dohodě písemně požádat o rozhodnutí ve sporu rozhodce. Řízení před 

rozhodcem je zahájeno přijetím žádosti rozhodcem (§ 13 odst. 1 ZKV).  

Jestliže jde o spor o uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je 

zakázáno stávkovat, nebo o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy, a smluvní 

strany se nedohodnou o tom, že o rozhodnutí ve sporu písemně požádají rozhodce, určí 

rozhodce ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR na návrh kterékoliv ze smluvních stran toto ministerstvo. Řízení 

před rozhodcem je v takovém případě zahájeno doručením rozhodnutí rozhodci (§ 13 

odst. 2 ZKV).  

Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran a smluvním stranám 

sdělí písemně své rozhodnutí do 15 dnů od zahájení řízení (§ 13 odst. 5 ZKV). 

Doručením rozhodnutí rozhodce smluvním stranám ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy je tato smlouva uzavřena (§ 13 odst. 6 ZKV).  

Vázanost rozhodce návrhy smluvních stran přinesla novela zákona o 

kolektivním vyjednávání provedená zákonem č. 264/2006 Sb.  

Pokud jde o náklady řízení před rozhodcem, dle ustanovení § 13 odst. 7 ZKV 

platí, že náklady řízení před rozhodci včetně jejich odměny hradí Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. Výše odměny rozhodce je stanovena ve vyhlášce MF č. 114/1991 

Sb. vydané k provedení ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) ZKV. 

Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je rozhodnutí rozhodce konečné a 

nenapadnutelné. Doručením rozhodnutí rozhodce stranám ve sporu je kolektivní 

smlouva uzavřena.  

Opravným prostředkem proti rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní 

smlouvy je návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce, který může smluvní 

strana podat příslušnému soudu do patnácti dnů od doručení rozhodnutí rozhodce. 
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Příslušným soudem k rozhodnutí o tomto návrhu je krajský soud, v jehož obvodu má 

sídlo smluvní strana, proti níž návrh směřuje. Při rozhodování postupuje krajský soud 

podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících řízení v prvním stupni; 

rozhodne však vždy usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení 

(§ 14 odst. 2 ZKV). Krajský soud na návrh smluvní strany rozhodnutí rozhodce zruší 

nebo změní, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami     

(§ 14 odst. 1 ZKV).   

Jestliže bylo rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne o sporu týž rozhodce. 

Pokud však s tímto alespoň jedna ze smluvních stran nesouhlasí, nebo není-li to z jiných 

důvodů možné, určí rozhodce ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na návrh kterékoliv ze smluvních stran toto 

ministerstvo. Při novém rozhodování je rozhodce vázán právním názorem soudu (§ 14 

odst. 3 ZKV).  

Jestliže ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí rozhodce 

smluvním stranám nebyl podán návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce u 

soudu, nebo byl-li tento návrh soudem zamítnut nebo řízení zastaveno, je doručené 

rozhodnutí rozhodce v právní moci (§ 14 odst. 4 ZKV). Pravomocné rozhodnutí 

rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné (§ 14 odst. 5 

ZKV).  

Jak již bylo uvedeno shora v části týkající se řízení před zprostředkovatelem, 

vztahuje se na rozhodování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o určení 

zprostředkovatele, resp. též rozhodce, týkající se kolektivních smluv, správní řád. Totéž, 

co bylo v této souvislosti uvedeno v části týkající se řízení před zprostředkovatelem, 

platí mutatis mutandis též pro řízení před rozhodcem. Pokud se proto jedná o tuto 

problematiku, dovoluji si v podrobnostech odkázat na příslušnou kapitolu této práce 

věnující se řízení před zprostředkovatelem a skutečnosti tam uvedené.  

7.3.5. Stávka 

7.3.5.1. Obecně k pojmu stávka 

Ustanovení čl. 27 odst. 4 LZPS stanoví, že právo na stávku je zaručeno za 

podmínek stanovených zákonem. 
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Institut stávky není v Listině základních práv a svobod definován. Definice 

stávky není stanovena ani v závazných  mezinárodních a evropských dokumentech, 

které stávku zařazují pod termín „kolektivní akce“.  

Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. d) Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech stanoví, že státy, smluvní strany paktu, se zavazují 

zajistit právo na stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony příslušné 

země. Ustanovení čl. 8 odst. 2 uvedeného paktu stanoví, že  článek 8 Mezinárodního 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech nebrání uložit zákonná omezení 

výkonu těchto práv pro příslušníky ozbrojených sil nebo policie nebo správních orgánů 

státu. 

Úmluva MOP č. 87 ani Úmluva MOP č. 98 se o právu na stávku výslovně 

nezmiňují. Toto právo však bylo kontrolními orgány MOP uznáno za legitimní 

prostředek pracovníků a jejich organizací a jako jejich základní právo bezprostředně 

vyplývající ze svobody sdružování určené k ochraně jejich ekonomických a sociálních 

práv a zájmů. Mezinárodně uznávaná jurisprudence kontrolních orgánů MOP stanoví 

kritéria pro výkon tohoto práva včetně kritérií pro uznání stávky za legální z hlediska 

úmluv MOP, resp. kritéria pro případné omezení výkonu tohoto práva.
 51

 

Ustanovení čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty stanoví závazek uznat právo 

pracovníků a zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně práva 

na stávku, s výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před 

tím uzavřeli. Právo na stávku je zde zmíněno pouze v souvislosti s právem kolektivně 

vyjednávat. 

Ustanovení čl. 28 v rámci hlavy IV. „Solidarita“ Listiny základních práv 

Evropské unie stanoví, že pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace 

mají v souladu s právem Evropské unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi 

právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě 

konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod dovozuje právo na stávku 

z čl. 11 upravujícího svobodu shromažďování a sdružování. Uvedené ustanovení 

                                                 
51

 Viz zejména odst. 24 rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Enerji Yapi-Yol Sen proti 

Turecku ze dne 21. dubna 2009 (stížnost č. 68959/01), nebo odst. 101, 102, 147 a 166 rozsudku velkého 

senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Demir a Baykara proti Turecku ze dne 12. listopadu 

2008 (stížnost č. 34503/97). 
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přiznává každému právo na svobodu pokojného shromažďování a svobodu sdružovat se 

s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo do nich vstupovat. 

Systematickým výkladem pojmu „stávka“ v Listině základních práv a svobod
52

 

lze pojem stávky co do rozsahu výkonu tohoto práva v souladu s čl. 27 odst. 1 LZPS
53

 

vyložit tak, že stávkovat je možné pouze na ochranu svých hospodářských a sociálních 

zájmů. Právo na stávku je zde stanoveno v rámci svobody koaliční
54

, jakožto speciální 

odnož práva spolčovacího (sdružovacího), tj. práva na sdružování zejména zaměstnanců 

a zaměstnavatelů na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Z koaliční 

svobody se vyvozuje zejména též právo na svobodné kolektivní vyjednávání sociálních 

partnerů, jakož i právo na použití prostředků pracovního boje – na straně zaměstnanců 

zejména právo na stávku, na straně zaměstnavatelů zejména právo na výluku.
55

 Tento 

výklad pojmu stávka je všeobecně uznávaný. 

K podobnému závěru lze dospět i rozborem čl. 8 Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, kdy se v odst. 1 písm. a) uvedeného 

článku státy, smluvní strany paktu, zavazují zajistit právo každého na zakládání 

odborových organizací a právo přistupovat do odborových organizací k uplatňování a 

ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů, a pod písm. d) je pak upraveno právo 

na stávku. 

Stávka je v českém právním řádu dále zmíněna v zákoně o bezpečnosti České 

republiky a krizovém zákoně, ze kterých rovněž vyplývá uznání práva na stávku za 

hospodářské a sociální zájmy. 

Ustanovení čl. 5 odst. 2 ZBČR stanoví, že nouzový stav nemůže být vyhlášen z 

důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních 

zájmů. 

Ustanovení § 3 odst. 7 KZ stanoví, že stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu 

stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

V ustanovení § 5 písm. f) KZ se stanoví, že za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení 

                                                 
52

 Právo na stávku je zařazeno v hlavě čtvrté Listiny základních práv a svobod nazvané „Hospodářská, 

sociální a kulturní práva“. 
53

 Dle čl. 27 odst. 1 LZPS má každý právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zájmů. 
54

 Poprvé se koaliční svoboda zakotvila v ustanovení § 114 Ústavní listiny uvozené zákonem č. 121/1920 

Sb., kde se stanovilo, že se zaručuje právo spolčovací k ochraně a podpoře pracovních (zaměstnaneckých) 

a hospodářských poměrů.  
55

 JUDr. Jan Kostečka, CSc. Komentář k čl 27 LZSP. In: Pavlíček, Václav a kolektiv. Ústava a ústavní 

řád České republiky. Komentář. 2. díl Práva a svobody. Praha: LINDE, 1999. 235 s. 
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státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit právo na stávku, 

pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních 

prací.  

Předmět, resp. rozsah práva na stávku je tedy v Listině základních práv a svobod 

definován relativně široce (hospodářské a sociální zájmy). 

K podmínkám právní úpravy práva na stávku se vyjádřil ÚS ČR mj. ve svém 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 61/04 ze dne 5.10.2006. ÚS ČR v tomto svém nálezu uvedl, že 

„Listina základních práv a svobod právo na stávku v obecné poloze uznává a garantuje. 

Toto právo přísluší v zásadě všem osobám bez rozdílu (s výjimkou soudců, prokurátorů 

a příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů) a ve stejném rozsahu. Zákon může 

právo na stávku omezit jen vůči osobám v profesích a při činnostech vyjmenovaných v 

čl. 44 LZPS. Stanovení konkrétních podmínek výkonu tohoto práva, resp. jeho mezí pak 

Listina základních práv a svobod svěřuje zákonodárci, jež přitom požívá poměrně 

široký prostor pro uvážení. Zákonodárce však nesmí postupovat svévolně, což znamená, 

že zákonodárce musí, s výše uvedenou výjimkou, respektovat princip rovnosti a stanovit 

meze práva na stávku stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky (čl. 

4 odst. 3 LZPS). Zákonodárce nesmí postupovat ani nerozumně. Vzhledem k čl. 41 odst. 

1 LZPS nemusí být zákonná úprava práva na stávku v přísném vztahu proporcionality k 

cíli, který je regulací sledován, tj. nemusí jít o opatření v demokratické společnosti 

nezbytné, jako je tomu například u jiných práv, jichž se lze dovolávat přímo z Listiny 

základních práv a svobod. Testem ústavnosti v tomto smyslu projde taková zákonná 

úprava, u níž lze zjistit sledování nějakého legitimního cíle a která tak činí způsobem, 

jež si lze představit jako rozumný prostředek k jeho dosažení, byť nutně nemusí jít o 

prostředek nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší. Zákonodárce konečně 

musí šetřit podstatu a smysl práva na stávku (čl. 4 odst. 4 LZPS). Zákonem tedy 

například nelze právo na stávku zcela zakázat nebo je omezit vůči osobám v jiných 

profesích nebo činnostech, než které vyjmenovává čl. 44, resp. čl. 27 odst. 4 LZPS. 

Nelze ani stanovit takové podmínky pro výkon tohoto práva, jejichž splnění by reálně 

nebylo možné, takže by se garance práva na stávku stala pouhou iluzorní proklamací“. 

Jak uvedl NS ČR ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2489/2000 ze dne 22.1.2002, 

„právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce 

nezúčastněných, tak práva zaměstnavatele. Účast na stávce neopravňuje zúčastněného 
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k tomu, aby nad míru nezbytnou pro realizaci práva na stávku omezoval práva jiných 

osob“.  

7.3.5.2. Subjekty práva na stávku 

Subjekt práva na stávku není v čl. 27 odst. 4 LZPS výslovně určen. Při výkladu 

čl. 27 odst. 4 LZPS s ohledem na čl. 27 odst. 1 LZPS však lze dovodit, že subjekt 

aktivní, tj. oprávněný stávkovat, je každá fyzická osoba, resp. že právo na stávku je 

zaručeno za podmínek stanovených zákonem každé fyzické osobě, s tím, že nepřísluší 

soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních 

sborů. Ustanovení čl. 44 LZPS potom zmocňuje zákon k tomu, aby právo na stávku 

omezil zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, 

jakož i osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života 

a zdraví. 

Přestože se ve výše zmíněných evropských a mezinárodních dokumentech 

„právo na stávku“ vyvozuje nebo přímo stanoví v rámci ochrany práv zaměstnanců, 

znění Listiny základních práv a svobod takovýto restriktivní výklad neumožňuje. 

Právo na stávku je považováno za právo kolektivní
56

 s tím, že část doktríny ho 

interpretuje jako právo individuální realizovatelné kolektivně. Pokud by právo na stávku 

bylo chápáno jako právo individuální, pak by ad absurdum mohl stávkovat i jednotlivec 

za své hospodářské a sociální zájmy bez podpory ostatních, což jistě zamýšleno nebylo. 

Pojmově je stávka chápána jako zastavení či přerušení práce většího počtu 

zaměstnanců, provedené společně a plánovitě za účelem dosažení určitého cíle. Stávka 

má nátlakovou povahu, tzn. jejím smyslem je vykonat nátlak na zaměstnavatele 

nebo veřejnou správu k vynucení určitého požadavku; podle toho se pak rozlišují stávky 

jako prostředek uskutečňování svobody koaliční a stávky ostatní, zejména též stávky 

politické. Ze systematického začlenění do čl. 27 LZPS vyplývá, že Listina základních 

práv a svobod upravila jen stávku jako prostředek pracovního boje v rámci koaliční 

svobody a jakékoli jiné přerušení práce ponechává bez ústavně právní úpravy.
57
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 Pl. ÚS 61/04, 16/2007 Sb., bod 47: „Ostatně právo na stávku, jak vyplývá z jeho zařazení do kontextu 

práva svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, je právem 

kolektivním; bylo by zneužitím práva na stávku, pokud by jeho výkon držel v ruce jednotlivec nebo úzká, 

co do počtu zanedbatelná skupina osob.“ 
57

 JUDr. Jan Kostečka, CSc. Komentář k čl 27 LZSP. In: Pavlíček, Václav a kolektiv. Ústava a ústavní 

řád České republiky. Komentář. 2. díl Práva a svobody. Praha: LINDE, 1999. 238-9 s. 
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Pasivní subjekt výkonu práva na stávku, tedy ten, vůči komu stávka může 

směřovat, včetně toho, kdo jí bude zasažen, bez ohledu na to, zda může o předmětu 

stávky rozhodnout či ji jakkoliv ovlivnit, výslovně uveden není. To znamená, že se 

může jednat o jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu. Zákon, který by připustil 

restriktivní výklad, by mohl být shledán jako protiústavní.  

Z výše uvedeného výkladu ohledně subjektu aktivního k výkonu práva na stávku 

lze však dovodit, že pasivně legitimován bude zaměstnavatel nebo veřejná správa s tím, 

že stávka se vždy přímo dotkne zaměstnavatele. 

Extenzivní výklad by mohl dospět až k závěru, že stávka jako obrana v rámci 

svobody koaliční náleží všem. Logicky by pak vyvstala otázka, co jiného než práci lze 

jako nátlak zastavit? Za předpokladu, že zůstává skutečně pouze „práce“, by pak bylo 

možné na straně aktivního subjektu vidět každou osobu, která poskytuje práci, nikoli jen 

v zaměstnaneckém vztahu, ale např. jako podnikatel. Podnikatel by mohl zastavit 

dodávky na základě smluv vůči svému odběrateli, s tím, že stávkuje. Pasivním 

subjektem by tak nemusel být podnikatel - zaměstnavatel, ale osoba, která je jiným 

podnikatelem a dodávky odebírá. Hospodářské zájmy mezi těmito osobami jsou zřejmé. 

Tento výklad by však mohl odporovat kolektivnímu pojetí výkonu práva na stávku. 

7.3.5.3. Formy stávky 

V současné době je forma stávky upravena pouze v zákoně o kolektivním 

vyjednávání (§ 16 – 26 ZKV), který stanoví speciální úpravu stávky ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy jako jednoho z typů možných stávek. Dle ustanovení § 16 odst. 1 

ZKV nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a 

smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.  

V případě kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli přitom mohou 

existovat i spory mimo oblast sporů o uzavření kolektivní smlouvy, pro které 

v současné době není zákonem upraveno právo na stávku nebo výluku jakožto krajní 

prostředek řešení sporu.
58

 

                                                 
58

 V rámci konzultací v procesu RIA Asociace samostatných odborů poskytla na žádost přehled stávek 

v uplynulých 20 letech mimo režim ZKV: 4. - 8. února 1997 (účast 65 000 osob), 8. března 2000 (účast 

15 000 osob) a 16. června 2011 (účast 40 000 osob). 
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Úprava jakýchkoliv ostatních možných typů stávek, než je stávka ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy upravená zákonem o kolektivním vyjednávání, ani obecná 

úprava stávky dosud přijata nebyla. Tento stav přitom znesnadňuje výkon práva na 

stávku a ponechává jeho výklad na judikatuře.  

Zákon o kolektivním vyjednávání upravující stávku ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy nabyl účinnosti před účinností Listiny základních práv a svobod. Po 

přijetí Listiny základních práv a svobod se proto objevily snahy o vypracování obecné 

právní úpravy výkonu práva na stávku. Tyto snahy se datují zejména od roku 1997. Ve 

dnech 4. – 8. února 1997 totiž proběhla stávka železničářů vyhlášená jejich odborovým 

svazem. Jednalo se o největší stávku v české novodobé historii. Stávkující si vymohli 

uzavření dohody s vládou. V reakci na stávku vláda uložila dne 19. února 1997 ministru 

práce a sociálních věcí a ministryni spravedlnosti vypracovat věcný záměr zákona o 

stávce.  V březnu 1997 se pak představitelé odborových svazů odmítli zúčastnit 

mimořádného zasedání tripartity, na kterém se mělo jednat o věcném záměru nového 

zákona o stávce, neboť podle zástupců zaměstnanců by měla norma totalitní obsah a 

neumožňovala by stávku mimo kolektivní vyjednávání. Vláda později od záměru 

prosadit tento zákon upustila.  

Posledním významným podnětem k přijetí chybějící právní úpravy byla stávka 

zaměstnanců v dopravě dne 16. června 2011, která směřovala proti reformám 

zdravotnictví, daňového, důchodového a sociálního systému. Jednání s vládou 

k uvedené reformě nepřineslo žádné výsledky a koalice dopravních odborových svazů 

proto oznámila zahájení stávky na pondělí 13. června 2011. Ta na základě předběžného 

opatření Městského soudu v Praze (usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 1 Nc 

13/2011 ze dne 10.6.2011) byla přeložena na 16. června 2011.  

Na svém mimořádném jednání dne 11. června vláda vyjádřila lítost, že se 

představitelé odborů odmítli účastnit jednání s vládou, jakož i přesvědčení, že 

představitelé odborů budou ctít právní řád ČR a respektovat rozhodnutí nezávislého 

soudu a vůli vlády s představiteli odborů dále jednat. Usnesením vlády č. 444/2011 

z téhož dne uložila vláda ministrům práce a sociálních věcí a spravedlnosti zahájit 

intenzivní činnost na přípravě legislativní úpravy práva na stávku.  

Rozhodnutí soudu o předběžném opatření však již po několikáté rozpoutalo 

odbornou debatu ohledně výkladu práva na stávku v českém právním řádu. Předběžné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Derven
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opatření bylo totiž odůvodněno tím, že stávka byla vyhlášena v rozporu s dobrými 

mravy, protože mezi vyhlášením a termínem stávky nebyl ani jeden pracovní den, 

ačkoli zákon o kolektivním vyjednávání stanoví lhůtu tří pracovních dnů mezi 

vyhlášením a zahájením stávky. Předběžné opatření, které použilo analogii zákona o 

kolektivním vyjednávání na průběh uvedené stávky, označili za nezákonné někteří 

právní experti, včetně uznávaných odborníků na ústavní právo, s tím, že stávka byla 

vedena v souladu s čl. 27 odst. 4 LZPS, nikoli ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy 

dle zákona o kolektivním vyjednávání. Kromě pochyb o analogickém užití zákona o 

kolektivním vyjednávání vyvstaly rovněž diskuse o oprávněnosti prosazování výše 

uvedených cílů formou stávky. 

Později Vrchní soud v Praze usnesení soudu prvního stupně o předběžném 

opatření změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření odmítl pro zásadní vady 

týkající se právně významných skutkových tvrzení. Vrchní soud v Praze shledal, že 

návrh na vydání předběžného opatření v dané věci neobsahoval podstatnou náležitost, 

tvrzení o skutečnostech, z nichž navrhovatel dovozoval potřebu zatímní úpravy poměrů 

účastníků v podobě navrhovaného zákazu, a proto byl podáním vadným. 

Úkol uložený ministrům práce a sociálních věcí a spravedlnosti usnesením vlády 

č. 444/2011 byl následně zařazen do Legislativního plánu vlády pro rok 2012 

s termínem předložení návrhu věcného záměru zákona do konce března 2012. Dosud 

však obecný zákon o stávce a výluce nebyl přijat.  

V souvislosti s obecným zákonem o stávce a výluce si lze přitom dle mého 

názoru představit dvě varianty. První variantou je úprava práva na stávku a výluku jako 

krajních prostředků ochrany hospodářských a sociálních zájmů pouze v kolektivních 

sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V takovém případě by i nadále zůstal 

prostor pro stávky, které nebudou zákonem upraveny, tj. např. takové stávky, které 

budou protestem proti sociálním a hospodářským dopadům různých reforem a nebudou 

směřovat primárně proti zaměstnavateli. V těchto případech by byl tedy ponechán 

prostor pro rozhodování soudů o zákonnosti takových stávek v individuálních případech.  

Druhou variantou je úprava práva na stávku a výluku jako krajních prostředků 

ochrany hospodářských a sociálních zájmů obecně. Tato varianta by byla odrazem 

širšího provedení ustanovení čl. 27 odst. 4 LZPS. Jejím přijetím by došlo k pokrytí i 
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takových stávek, které by byly protestem proti sociálním a hospodářským dopadům 

různých reforem a nebyly by směřovány primárně proti zaměstnavateli.  

V případě obecného zákona o stávce a výluce by otázkou k zamyšlení byla též 

definice subjektu, který by stávku organizoval. S ohledem na odpovědnost za škodu 

způsobenou případně nezákonnou stávkou by dle mého názoru nemělo být umožněno 

organizovat a vyhlašovat stávku entitám bez právní osobnosti (např. radě zaměstnanců). 

Domnívám se, že právní úprava by mohla za jediného organizátora stávky určit 

odborovou organizaci. Odborová organizace je totiž spolkem, který má na rozdíl od 

jiných spolků privilegované postavení a má navíc definovanou působnost u 

zaměstnavatele a oprávnění se zaměstnavatelem jednat
59

. Lze si zřejmě jen těžko 

představit, že by kvůli organizování stávek vznikaly jiné právnické osoby (např. s.r.o., 

a.s.), jejichž jediným cílem by bylo zastupování zaměstnanců a nikoli výdělečná činnost.  

Jak tedy již naznačeno shora, Listina základních práv a svobod nijak konkrétně 

nespecifikuje, jaké všechny stávky na ochranu hospodářských a sociálních zájmů jsou 

považovány za legální. Tím legálnost stávek zákonem neupravených (tj. stávek mimo 

proces vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy) není vyloučena, což odpovídá 

zásadě zakotvené jak v čl. 2 odst. 4 Ústavy, tak v čl. 2 odst. 3 LZPS, totiž že každý 

může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. Právní posouzení legálnosti stávky tak spočívá na posouzení soudem 

v jednotlivých případech.  

K legálnosti stávek mimo zákon o kolektivním vyjednávání se již vyjadřoval 

Vrchní soud v Praze, jakož i NS ČR. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. 2 Co 

157/97 ze dne 27.2.1998, uvedl, že „pokud zákon upravující právo na stávku mimo 

zákon o kolektivním vyjednávání nebyl dosud vydán, je třeba, aby soud v rámci aplikace 

a interpretace ustanovení čl. 27 LZPS použil obecných způsobů a metod výkladu 

právních norem. Při tomto výkladu s ohledem na znění čl. 10 Ústavy musí respektovat 

a přihlížet též k mezinárodním úmluvám o lidských právech, jimiž je ČR vázána, a které 

mají přednost před zákonem. Ty by pak měly přednost i před zákonem, který by snad 

skutečně právo na stávku omezil jen na případy, se kterými počítá shora uvedený zákon 

o kolektivním vyjednávání“. 

                                                 
59

 Viz ustanovení § 286 ZP. 
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NS ČR v rozsudku č. j. 21 Cdo 2104/2001 ze dne 14.11.2002 uvedl, že 

„upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním 

vyjednáváním, plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku 

v českém právním řádu není“. Dle NS ČR tedy platí, že „právo na stávku je zaručeno 

(článek 27 odst. 4 LZPS), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním 

vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno“. NS ČR v uvedeném 

rozsudku dále uvedl, že „stávku lze realizovat v souvislosti s uplatňováním práva 

sdružovat se s jinými na ochranu hospodářských a sociálních zájmů. Je-li u 

zaměstnavatele vyhlášena stávka na ochranu hospodářských a sociálních zájmů 

stávkujících, nelze po stávkujících požadovat plnění těch povinností, jejichž dodržování 

by realizaci práva na stávku znemožňovalo“. 

V právní teorii i praxi převládá názor, že skutečnost, že nebyl vydán obecný 

zákon upravující právo na stávku i v jiných případech, než jsou spory o uzavření 

kolektivní smlouvy, nemůže být na újmu těm, kteří by své právo na stávku uplatňovali. 

To znamená, že se uznává, že je možné stávkovat na ochranu svých hospodářských 

a sociálních zájmů, i když se nejedná přímo o stávku za uzavření kolektivní smlouvy. 

Právo na stávku se vyvozuje i z výše uvedených mezinárodních dokumentů. Proto, jak 

je výše uvedeno, při zachování stávající právní úpravy bude i nadále rozhodnutí 

o nezákonnosti stávky nadále spočívat na soudním posouzení v jednotlivých případech. 

Na základě aktuálního stavu českého vnitrostátního práva a judikatury je tedy 

možno zaujmout stanovisko, podle něhož lze rozlišit dva okruhy rozdílných případů 

práva na stávku. 

V prvním případě jde o stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním 

regulované zákonem o kolektivním vyjednávání, který stanoví zákonné podmínky pro 

výkon práva na stávku (§ 16 a násl. ZKV) v rámci sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 

Bez splnění těchto podmínek zákona o kolektivním vyjednávání podle mého názoru 

není stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy připuštěna.  

V druhém případě se jedná o stávky mimo rámec kolektivního vyjednávání 

podle zákona o kolektivním vyjednávání. Při absenci jakékoliv zákonné úpravy je 

v zásadě soudní judikaturou (viz např. rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 2489/2000, sp. 

zn. 21 Cdo 2104/2001) přijímán výklad, podle kterého náleží právo na stávku i mimo 

rámec sporů o uzavření kolektivní smlouvy podle zákona o kolektivním vyjednávání, a 
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to s odkazem na ustanovení článku 2 odst. 3 LZPS, dle kterého každý může činit, co mu 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  

Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případě stávky v souvislosti se sporem o 

uzavření kolektivní smlouvy, plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva 

na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (čl. 27 

odst. 4 LZPS), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) 

bylo v souladu s ústavními principy omezeno. 

Stávku, která tedy není sice uskutečňována v souvislosti s uzavíráním kolektivní 

smlouvy, avšak směřuje k ochraně hospodářských a sociálních zájmů, je proto dle mého 

názoru nutno považovat za legální.  

Určité pochybnosti ohledně legálnosti stávky mimo rámec zákona o kolektivním 

vyjednávání by mohly plynout snad jen ze skutečnosti, že obecně lze mít za to, že 

stávka má primárně směřovat proti tomu, koho lze stávkou přimět k případným 

ústupkům, tedy především proti zaměstnavateli stávkujících osob, kterému je stávkou 

způsobována zpravidla materiální újma. Tento předpoklad by přitom nebyl splněn 

v případě stávky směřující proti státu, resp. jeho zákonodárnému orgánu. Na druhou 

stranu je nutno konstatovat, že Listina základních práv a svobod nerozlišuje, proti komu 

stávka může směřovat, podstatné je, že jejím účelem je ochrana hospodářských a 

sociálních zájmů. 

Pro stávku za jiné hospodářské a sociální zájmy realizovanou mimo rámec 

zákona o kolektivním vyjednávání nejsou z důvodu absence jiné právní úpravy 

stanovena žádná pravidla. Nicméně domnívám se, že i v tomto případě platí obecná 

prevenční povinnost k minimalizaci škod. Dle mého názoru by měl proto vyhlašovatel 

stávky dodržovat analogicky alespoň některé podmínky stanovené zákonem o 

kolektivním vyjednávání tak, aby byly škody způsobené stávkou minimalizovány (zejm. 

zavčas oznámit termín konání stávky, apod.). 

Co se týče základních nedostatků současné právní úpravy a očekávaných přínosů 

obecné právní úpravy práva na stávku, lze uvést následující. Ze současné právní úpravy 

není jednoznačně jasné, které stávky jsou zákonné, jaká práva a povinnosti mají 

účastníci, popřípadě organizátoři jiných stávek než těch podléhajících režimu zákona o 

kolektivním vyjednávání (tj. stávek za uzavření kolektivní smlouvy) a za jakých 

podmínek je vůči nim možný postih zejména v podobě případného rozvázání 
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pracovního poměru z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k jim vykonávané práci a v podobě náhrady škody. Chybí právní úprava 

zajištění tzv. minimálních služeb a povinnosti součinnosti toho, kdo stávku vyhlásil, při 

zabezpečení ochrany zařízení před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím a 

provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel (např. jaderné 

elektrárny, telekomunikační provoz, elektrárny, plynárny, apod.), čímž vzniká 

nebezpečí vážného ohrožení zdraví osob stávky se neúčastnících, jakož i poškození 

majetku fyzických a právnických osob.  

Přínosem nové právní úpravy stávky by mohlo být zvýšení právní jistoty 

ohledně vymahatelnosti práva na stávku stanoveného v čl. 41 LZPS jako zákonem 

zaručeného, snížení počtu možných soudních sporů o nezákonnost stávky a prevenci 

ekonomických dopadů stávek, které by byly považovány za nezákonné, a proto by 

nebyly vyhlášeny.  

7.3.5.4. Vyhlášení a průběh stávky dle zákona o kolektivním vyjednávání 

Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím 

zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny 

zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato 

smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech 

zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat (§ 17 odst. 1 ZKV).  

Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o 

jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě 

třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má 

kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila 

alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně 

týkat (§ 17 odst. 2 ZKV).  

Novela zákona o kolektivním vyjednávání provedená zákonem č. 264/2006 Sb. 

zjednodušila některé povinnosti uložené odborové organizaci při organizování a 

vyhlášení stávky. Především byla významným způsobem uvolněna pravidla stanovená 

pro hlasování o stávce. Před předmětnou novelizací platilo, že stávka mohla být 

vyhlášena, pokud s ní souhlasila nejméně polovina zaměstnanců, jichž se měla 

kolektivní smlouva týkat. Došlo tedy k významnému snížení požadovaného kvóra při 
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hlasování o stávce, když oproti dříve požadovaným 50% souhlasících zaměstnanců nyní 

postačuje i jen jedna jejich třetina.  

Zaměstnanci vymezení v ustanovení § 20 písm. g), h), i), j). k) ZKV (jedná se o 

zaměstnance, kteří nemohou stávkovat a jejichž stávka, pokud by byla přesto vyhlášena, 

by byla stávkou nezákonnou) se pro účely zjištění celkového počtu zaměstnanců 

nezahrnují do stanoveného kvóra, ani se neúčastní hlasování o stávce. O výsledku 

hlasování musí příslušná odborová organizace pořídit zápis (§ 17 odst. 5 ZKV).  

V případě vyhlášení a zahájení solidární stávky se postupuje obdobně (§ 17 odst. 

3 ZKV).  

Rozhodnutí o vyhlášení stávky je pro odborovou organizaci spojeno 

s povinnostmi dle ustanovení § 17 odst. 4 ZKV. Odborová organizace je povinna 

písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem (i) kdy bude stávka 

zahájena, (ii) důvody a cíle stávky, (iii) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a 

seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.  

Až do 31.12.2006 přitom zákon požadoval, aby odborová organizace písemně 

oznámila alespoň tři pracovní dny předem jmenný seznam zástupců příslušného 

odborového orgánu, který zastupuje účastníky stávky, a jeden pracovní den předem 

jmenný seznam účastníků stávky (§ 17 odst. 4 písm. c) a § 17 odst. 5 ZKV ve znění 

účinném do 31.12.2006). Přiměřeností požadavku na předložení jmenného seznamu 

účastníků stávky se zabýval ÚS ČR ve svém nálezu Pl. ÚS 61/04 Sb.
60

, přičemž 

konstatoval přiměřenost tohoto požadavku, a to z dále uvedených důvodů.   

ÚS ČR uvedl, že „podmínku předložení jmenného seznamu všech stávkujících 

před zahájením stávky podle napadeného ustanovení § 17 odst. 5 ZKV nelze hodnotit 

jako zjevně nerozumný, a tedy neústavní prostředek ochrany práv zaměstnavatele a 

zaměstnanců, kteří se na stávce nepodílí. To samozřejmě neznamená, že toto řešení je 

nejrozumnější a jediné možné“. Dle názoru ÚS ČR však „zákonodárce nepřekročil 

meze svého uvážení, když vzájemná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

při stávce o uzavření kolektivní smlouvy vyvážil právě požadavkem předložení jmenného 

seznamu“.  

                                                 
60
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144 

 

ÚS ČR se ve svém rozhodnutí zabýval též tím, zda napadená ustanovení 

neomezují právo na stávku takovým způsobem, že by byla dotčena sama jeho podstata a 

smysl (čl. 4 odst. 4 LZPS). Dospěl k závěru, že nikoli. Napadená ustanovení jsou dle 

názoru ÚS ČR „možným a vyváženým kompromisem mezi právem na stávku na straně 

jedné a právy a chráněnými zájmy zaměstnavatelů, nestávkujících zaměstnanců a 

dalších subjektů na straně druhé“. Dle názoru ÚS ČR „navrhovatel nepředložil žádný 

důkaz o tom, že by se v důsledku aplikace napadených ustanovení stala stávka ve sporu 

o uzavření kolektivní smlouvy prakticky nerealizovatelnou. Je naopak obecně známo, že 

za 17 let platnosti napadených ustanovení se řada stávek ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy v České republice uskutečnila. Tvrzení navrhovatele o tom, že napadená 

ustanovení brání zaměstnancům v jejich řádném výkonu práva na stávku a že v praxi 

tyto podmínky vedou k zastrašování, diskriminaci a dokonce propouštění zaměstnanců, 

kteří se proto raději svého práva na stávku vzdávají v obavách před možnými důsledky, 

zůstala v rovině nepodložených tvrzení a hypotéz. Protiústavnost zákona nezpůsobuje 

hypotetická možnost jeho zneužití. Proti všem negativním jevům, k nimž může v 

souvislosti s plněním podmínek vyžadovaných napadenými ustanoveními docházet, 

existuje účinná soudní ochrana. Významný prvek ochrany, imanentně zahrnutý ve 

spolčovací svobodě, ostatně představuje sám účel sdružování se na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zájmů v odborové organizaci, která má účinné právní i 

faktické prostředky k ochraně práv a zájmů zaměstnanců, které sdružuje“.  

ÚS ČR dále v této souvislosti uvedl, že „si je vědom skutečnosti, že někteří 

zaměstnanci se při představě, že se jejich jméno objeví na seznamu stávkujících, který 

bude předán zaměstnavateli, stanou méně ochotnými k účasti na stávce. To však nemůže 

být argumentem proti požadavku jmenného seznamu. Nelze si představit, že by výkon 

jakéhokoliv práva mohl být anonymním. Stávka je vždy konfrontací, s čímž je spojena 

nezbytná míra osobní angažovanosti a odpovědnosti za tak závažné rozhodnutí; 

přestože je stávka kolektivním projevem, předpokládá svobodné a individuální 

rozhodnutí každého z jejích účastníků, jinak by se ani konat nemohla. Je to nepochybně 

rozhodování obtížné, tak tomu je však vždy při uplatňování jakéhokoliv práva“.  

Za účastníka stávky se po celou dobu jejího trvání považuje zaměstnanec, který 

s ní souhlasil; zaměstnanec, který se ke stávce připojil, se za jejího účastníka považuje 

ode dne připojení ke stávce (§ 16 odst. 4 ZKV).  
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Dle ustanovení § 18 odst. 1 ZKV zaměstnanci nesmí být bráněno účastnit se 

stávky, ani nesmí být donucován k účasti na stávce. Odborová organizace, která je 

oprávněna jednat za účastníky stávky, musí umožňovat přiměřený a bezpečný přístup na 

pracoviště zaměstnavatele a nesmí bránit zaměstnancům, kteří chtějí pracovat, 

v přístupu na toto pracoviště, odchodu z něj nebo jim vyhrožovat jakoukoli újmou; o 

přerušení práce s nimi mohou pouze jednat (§ 18 odst. 2 ZKV).  

Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, má též řadu dalších 

povinností. Dle ustanovení § 19 odst. 1 ZKV je povinna poskytnout zaměstnavateli 

nezbytnou součinnost po celou dobu trvání stávky při zabezpečení nezbytné činnosti a 

provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem na 

bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody na těchto zařízeních. 

Zaměstnanci, kteří vykonávají práce při zabezpečování těchto činností, se řídí pokyny 

zaměstnavatele (§ 19 odst. 2 ZKV).  

Zaměstnavatel nesmí v průběhu stávky přijímat náhradou za účastníky stávky na 

jejich pracovní místa jiné občany (§ 25 ZKV). Pokud by bylo zaměstnavateli umožněno 

náhradou za účastníky stávky přijímat jiné osoby, smysl stávky jako krajního prostředku 

řešení kolektivního sporu by byl popřen. Podle interpretačních stanovisek kontrolních 

orgánů Mezinárodní organizace práce by mohlo být přijímáním osob náhradou za 

účastníky stávky založeno porušení koaliční svobody a práva na stávku
61

.  

Dle ustanovení § 26 ZKV je stávka ukončena, jestliže o tom rozhodla odborová 

organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla o jejím zahájení. Ukončení stávky 

musí odborová organizace bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli.  

7.3.5.5. Nezákonná stávka dle zákona o kolektivním vyjednávání 

V ustanovení § 20 ZKV zákonodárce stanoví konkrétní případy, které se 

považují za nezákonnou stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Podle tohoto 

ustanovení je tedy ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy nezákonná stávka:  

a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (to neplatí v případě 

solidární stávky),  
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b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo 

po uzavření kolektivní smlouvy,  

c) která nebyla vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17 ZKV,  

d) která byla vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16,  

e) solidární, pokud zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na 

hospodářskou vázanost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky 

zaměstnanců, na podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena,  

f) v případě branné povinnosti státu a v době mimořádných opatření, 

g) zaměstnanců zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by 

stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,  

h) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným 

materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů,  

i) soudců, státních zástupců, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a 

zaměstnanců při řízení a zabezpečování letového provozu,  

j) příslušníků sborů požární ochrany, zaměstnanců závodních jednotek požární 

ochrany a členů záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro 

příslušná pracoviště a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační provoz, 

pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě 

majetku,  

k) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelnými událostmi, ve 

kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.  

Návrh na určení nezákonnosti stávky může podat zaměstnavatel, popřípadě 

organizace zaměstnavatelů, nebo státní zástupce. Věcně a místně příslušným soudem 

pro řízení o určení nezákonnosti stávky je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo 

odborová organizace, proti níž návrh na určení nezákonnosti stávky směřuje. Návrh na 

určení nezákonnosti stávky nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při 

rozhodování o návrhu na určení nezákonnosti stávky podle ustanovení občanského 

soudního řádu upravujících řízení v prvním stupni (§ 21 ZKV).  
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7.3.5.6. Pracovněprávní nároky, nároky ze sociálního zabezpečení a 

odpovědnost za škodu dle zákona o kolektivním vyjednávání 

Dle ustanovení § 22 odst. 1 ZKV nepřísluší účastníkům stávky ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy v době účasti na stávce mzda ani náhrada mzdy. Účast na 

stávce v době před právní mocí rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje 

jako omluvená nepřítomnost v zaměstnání; účast na stávce po právní moci rozhodnutí 

soudu o nezákonnosti stávky se však již považuje za neomluvenou nepřítomnost v 

zaměstnání (§ 22 odst. 2 a 3 ZKV).  

Zaměstnavatel musí umožnit výkon práce zaměstnancům, kteří nejsou účastníky 

stávky. Pokud tito zaměstnanci ale v důsledku stávky nemohou konat práci, přísluší jim 

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jestliže takoví zaměstnanci konají práci při 

zabezpečení provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem 

na bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody na těchto zařízeních dle 

ustanovení § 19 ZKV, za kterou jim náleží nižší mzda nebo plat, poskytne jim 

zaměstnavatel doplatek do výše průměrného výdělku (§ 22 odst. 4 ZKV).  

Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi a 

sociálních služeb se nepřihlíží ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce 

(§ 24 ZKV). 

Dle ustanovení § 23 odst. 1 ZKV za škodu vzniklou událostí, k níž došlo 

v průběhu stávky, odpovídá účastník stávky zaměstnavateli nebo zaměstnavatel 

účastníku stávky podle občanského zákoníku. Jde-li však o škodu, k níž došlo při 

zabezpečování nezbytné činnosti a provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich 

charakter nebo účel s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku 

škody na těchto zařízeních dle ustanovení § 19 ZKV, řídí se odpovědnost za 

způsobenou škodu zákoníkem práce.  

Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou účastník stávky 

zaměstnavateli a zaměstnavatel účastníku stávky neodpovídají (§ 23 odst. 2 ZKV).  

V případě, že v důsledku neposkytnutí nezbytné součinnosti dle ustanovení § 19 

odst. 1 ZKV při zabezpečování nezbytné činnosti a provozu zařízení, u nichž to 

vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví nebo 

možnost vzniku škody na těchto zařízeních, dojde ke vzniku škody, odpovídá odborová 
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organizace, která rozhodla o zahájení stávky, zaměstnavateli za tuto škodu podle 

občanského zákoníku (§ 23 odst. 3 ZKV).  

Jestliže soud rozhodne, že stávka je nezákonná, odborová organizace, která 

stávku vyhlásila, odpovídá podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu, která 

mu takovou stávkou vznikla (§ 23 odst. 4 ZKV).  

7.3.6. Výluka 

7.3.6.1. Obecně k pojmu výluka 

Výluka je definována v ustanovení § 27 odst. 2 ZKV jako částečné nebo úplné 

zastavení práce zaměstnavatelem. Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po 

řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, 

může být jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena 

výluka (§ 27 odst. 1 ZKV).  

Zahájení výluky, její rozsah, důvody a cíle a jmenný seznam zaměstnanců, vůči 

nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel oznámit odborové organizaci alespoň tři 

pracovní dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku 

zaměstnancům, vůči nimž má být uplatněna (§ 27 odst. 3 ZKV).  

Dle ustanovení § 31 ZKV je výluka ukončena, jestliže o tom rozhodl 

zaměstnavatel, který výluku vyhlásil. Ukončení výluky je zaměstnavatel povinen bez 

zbytečného odkladu písemně oznámit odborové organizaci. Ukončení výluky je 

zaměstnavatel povinen oznámit též zaměstnancům, vůči nimž byla výluka uplatněna.  

7.3.6.2. Nezákonná výluka dle zákona o kolektivním vyjednávání 

V ustanovení § 28 ZKV zákonodárce stanoví konkrétní případy, které se 

považují za nezákonnou výluku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Podle tohoto 

ustanovení je tedy ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy nezákonná výluka:  

a) které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem,  

b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo 

po uzavření kolektivní smlouvy s výjimkou výluky při solidární stávce,  

c) která nebyla vyhlášena zaměstnavatelem z důvodů a za podmínek 

stanovených v § 27 ZKV,  
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d) v případě branné povinnosti státu a v době mimořádných opatření, 

e) vztahující se na zaměstnance zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální 

péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,  

f) vztahující se na zaměstnance při obsluze zařízení jaderných elektráren, 

zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů,  

g) vztahující se na soudce, státní zástupce, příslušníky ozbrojených sil a 

ozbrojených sborů a zaměstnance při řízení a zabezpečování letového provozu,  

h) vztahující se na příslušníky sborů požární ochrany, zaměstnance závodních 

jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních 

předpisů pro příslušná pracoviště a zaměstnance zabezpečující telekomunikační 

provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, 

popřípadě majetku,  

i) vztahující se na zaměstnance, kteří pracují v oblastech postižených živelnými 

událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná 

opatření.  

Návrh na určení nezákonnosti výluky může podat odborová organizace nebo 

státní zástupce. Věcně a místně příslušným soudem pro řízení o určení nezákonnosti 

výluky je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo příslušný zaměstnavatel, proti němuž 

návrh na určení nezákonnosti výluky směřuje. Podání návrhu na určení nezákonnosti 

výluky nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při rozhodování o návrhu na 

určení nezákonnosti výluky podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících 

řízení v prvním stupni (§ 29 ZKV).  

7.3.6.3. Pracovněprávní nároky, nároky ze sociálního zabezpečení a 

odpovědnost za škodu dle zákona o kolektivním vyjednávání 

Jestliže zaměstnanec nemohl konat práci, protože vůči němu byla uplatněna 

výluka, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou mu přísluší náhrada 

mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku, ledaže by se jednalo o výluku 

nezákonnou (§ 30 odst. 1 ZKV).  

Nároky z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnance, vůči 

němuž byla uplatněna výluka, se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo. Pro účely 

důchodového pojištění se při stanovení osobního vyměřovacího základu doba výluky 
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nezahrnuje do rozhodného období. Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek 

pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb se přihlíží k poklesu příjmů z důvodu 

výluky (§ 30 odst. 3 ZKV).  

Za škodu vzniklou událostí, k níž došlo v průběhu výluky, odpovídá 

zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka, zaměstnavateli a zaměstnavatel 

zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka, podle občanského zákoníku. Za škodu 

způsobenou výlučně přerušením práce výlukou zaměstnanec, vůči němuž byla výluka 

uplatněna, zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna 

výluka, neodpovídají (§ 30 odst. 2 ZKV).  

7.3.7. Exkurz do práva na stávku ve vybraných zemích Evropské unie 

S ohledem na význam stávky jako krajního prostředku řešení sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy je níže předkládán stručný exkurz do práva na stávku ve vybraných 

zemích Evropské unie.  

7.3.7.1. Belgie 

V Belgii nemají odborové organizace právní osobnost. Z tohoto důvodu tak proti 

nim nelze např. v případě nezákonné stávky použít zásadně žádný prostředek vedoucí 

ke vzniku jejich odpovědnosti za nezákonný postup. Jednotliví zaměstnanci, kteří se 

nezákonné stávky účastní, se dopouštějí nezákonného jednání, které může být důvodem 

k rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanci mohou rovněž nést odpovědnost za škodu 

způsobenou nezákonnou stávkou. 

Stávkující zaměstnanci nemají v Belgii právo na odměnu. Odborový svaz jim 

však může vyplácet podporu ve stávce. 

7.3.7.2. Bulharsko 

Právo na stávku není v Bulharsku omezeno pouze na odborové organizace. 

Stávkovat mohou také skupiny zaměstnanců.  

Obdobně jako v ČR je stávka pouze krajním řešením a před jejím zahájením 

musí být vyčerpány všechny vyjednávací prostředky. Stávka je legální pouze v případě, 

že je splněna řada podmínek. Musí tak např. proběhnout hlasování, ve kterém se pro 

stávku musí vyslovit prostá většina zaměstnanců příslušného zaměstnavatele. 
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Zaměstnavatel musí zásadně nejpozději sedm dní před zahájením stávky obdržet 

písemné oznámení. Stávkující zaměstnanci musí být během stávky přítomni na 

pracovišti.  

Nejpozději tři dny před zahájením stávky se musí strany písemně dohodnout na 

rozsahu minimálních služeb, které budou v průběhu stávky poskytovány. Dohoda musí 

obsahovat ujednání, že zaměstnanci a zaměstnavatelé zajistí v průběhu stávky 

podmínky pro výkon činností, jejichž zastavení by mohlo ohrozit tyto oblasti nebo na 

nich způsobit nenapravitelné škody: (i) život a zdraví lidí, kteří akutně potřebují 

lékařskou péči nebo byli hospitalizováni za účelem léčby, (ii) výroba, distribuce a 

dodávka plynu, elektřiny a tepla, veřejné a dopravní služby, rozhlasové a televizní 

vysílání a telekomunikační služby, (iii) veřejný nebo soukromý majetek nebo životní 

prostředí, (iv) veřejný pořádek.  

Pokud by takové dohody nebylo dosaženo, může kterákoli strana podat 

k Národnímu úřadu pro smiřování a arbitráž žádost o vyřešení sporu jedním rozhodcem 

nebo arbitrážní komisí.  

Pokud jde o státní zaměstnance v Bulharsku, tito se mohou účastnit pouze tzv. 

symbolických stávek.  

7.3.7.3. Dánsko 

Dánsko je jednou z několika mála zemí, ve kterých účast na zákonné stávce 

znamená skončení pracovního poměru zaměstnanců. Za účelem ochrany zaměstnanců 

před takovým důsledkem proto obsahuje smlouva uzavíraná mezi asociací 

zaměstnavatelů a odborovou organizací při ukončení stávky většinou ustanovení, podle 

kterého mají zaměstnanci opět nastoupit do práce.  

Pokud stávka probíhá pod záštitou odborové organizace, je stávkujícím 

zaměstnancům vyplácena odměna ze stávkových fondů odborové organizace.  

Pro Dánsko je rovněž specifické, že pokud skupina zaměstnanců podá 

zaměstnavateli výpověď se společným cílem, je takový postup považován rovněž za typ 

kolektivní akce.  
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7.3.7.4. Finsko 

Ve finském právním systému není právo na stávku výslovně uznáno. V ústavě je 

však zakotvena svoboda sdružování, která zahrnuje též právo na účast na aktivitách 

sdružení. Podle zavedené praxe a převažujícího názoru právníků toto právo zahrnuje 

právo na kolektivní vyjednávání a účast na stávce.  

Stávky a výluky se ve Finsku řídí zákonem o kolektivních smlouvách a zákonem 

o zprostředkování v pracovněprávních sporech, který upravuje oznamovací povinnost a 

odklad stávky.  

Strana, která hodlá zahájit stávku, je povinna druhé straně a státními smírčímu 

orgánu minimálně čtrnáct dnů předem předložit písemné oznámení s uvedením důvodů 

stávky, času jejího zahájení a jejího rozsahu. Ministerstvo práce může plánovanou 

stávku o čtrnáct dnů odložit, pokud je ohrožen veřejný zájem a je potřeba další čas pro 

řízení před zprostředkovatelem.  

Pokud byla dodržena ustanovení shora uvedených dvou právních předpisů nebo 

pokud byla stávka vyhlášena odborovou organizací, není účast na stávce právním 

důvodem k propuštění zaměstnance.   

Zaměstnanci, kteří se ve Finsku účastní nezákonné (tzv. divoké) stávky, však 

mohou být teoreticky propuštěni a může být na nich uplatňován nárok na náhradu škody. 

Odborová organizace, která nezákonnou stávku podpoří nebo takové stávce nezabrání, 

může být postižena pokutou a rovněž žalována o náhradu škody.  

7.3.7.5. Francie 

Právo na stávku je ve Francii zakotveno v ústavě. Právní předpisy upravují 

pouze právo na stávku ve veřejném sektoru. Pokud jde o soukromý sektor, řídí se tato 

oblast především judikaturou.  

Stávka musí sledovat zákonný cíl. Stávka organizována z politických důvodů a 

solidární stávka jsou považovány za zneužití stávky. Jelikož cílem politických stávek 

není zlepšení platových nebo pracovních podmínek, rozhodly soudy, že tyto stávky 

nemají charakter aktivity na podporu požadavků souvisejících se zaměstnáním nebo 

povoláním, ale jsou chápány jako kritika vládní politiky. Toto je považováno za zneužití 

stávky a závažné porušení zákona ze strany stávkujících. Stávky namířené proti státu 

jakožto zaměstnavateli však povoleny jsou.  
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Najímání tzv. stávkokazů (zaměstnanců najímaných během stávky primárně za 

účelem potlačení stávky) je ve Francii trestné. Zákon rovněž zakazuje krátkodobé nebo 

dočasné zaměstnávání zaměstnanců za účelem nahrazení stávkujících. Je však povoleno 

na místa stávkujících zaměstnanců přidělovat jiné zaměstnance, vyžadovat po nich práci 

přesčas nebo práci na vedlejší smlouvu.  

V průběhu stávky je dle francouzské právní úpravy pracovní smlouva přerušena.  

7.3.7.6. Irsko 

Právo na stávku není v Irsku nikde výslovně zakotveno. Odborové organizace a 

jejich funkcionáři, kteří se účastní stávky, jednají protizákonně, ale za určitých 

podmínek je jim při těchto aktivitách zaručena imunita.  

Všechny typy kolektivních akcí (např. zpomalení práce, odmítání práce přesčas, 

odmítání práce se stroji, navádění ke stávce, atd.) jsou v Irsku nelegální. Zákon však 

poskytuje imunitu před trestním stíháním a občanskoprávní odpovědností 

autorizovaným odborovým organizacím a zaměstnancům v případech, kdy je kolektivní 

stávka součástí kolektivního sporu a byly dodrženy předepsané postupy.  

Imunita odborových organizací a jejich funkcionářů, kteří se účastní stávky, se 

uplatní pouze ve vztahu k odborovým organizacím, které jsou v současnosti držiteli 

licence pro vyjednávání podle zákona o odborech z roku 1941 a členům a funkcionářům 

těchto odborových organizací.  

Jakákoliv kolektivní akce je v Irsku především porušením pracovní smlouvy a 

podle zvykového práva může vést k propuštění zaměstnance.  

Propuštění zaměstnance z důvodu jeho účasti na stávce je však považováno za 

neoprávněné, jestliže jeden nebo více jiných zaměstnanců, kteří se stávky rovněž 

účastnili, propuštěni nebyli nebo, pokud propuštěni byli, byli znovu přijati.  

V případě zaměstnanců městských úřadů a společností dodávajících plyn, vodu a 

elektřinu je porušení pracovní smlouvy, které by ohrozilo lidský život nebo způsobilo 

závažné zranění, považováno za trestný čin.  

Pokud je stávka považována za nezákonnou, může zaměstnavatel získat soudní 

příkaz, který stávku zakáže. 
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7.3.7.7. Itálie 

Italská ústava zaručuje právo na stávku v rámci omezení stanovených zákony, 

které toto právo omezují. Ústava uznává pouze právo zaměstnanců na přerušení práce 

za účelem prosazování svých zájmů (právo na výluku uznáno není). Jelikož v této 

oblasti nebyl prozatím přijat žádný zákon, je právo na stávku interpretováno 

prostřednictvím judikatury.  

Zákonná stávka musí chránit přímé a oprávněné společné zájmy účastníků, jejím 

cílem musí být uzavření kolektivní smlouvy, stávka nesmí porušovat práva a zájmy 

třetích osob (např. majetková práva nebo právo na práci), zaměstnanci se pro stávku 

musí rozhodnout svobodně jako skupina jednající samostatně nebo prostřednictvím 

odborové organizace a konečně účelem stávky nesmí být změna italské ústavy nebo 

svržení demokratické vlády.  

Právo na stávku je v Itálii považováno za individuální právo zaměstnance, které 

je vykonáváno kolektivně, a proto může být stávka svolána jakoukoli skupinou 

zaměstnanců, odborovou organizací nebo podnikovou radou.  

Právo na stávku obecně nemají zaměstnanci policie a armády, a to z toho 

důvodu, aby nebyla ohrožena bezpečnost státu, fyzické zdraví nebo majetek občanů. 

Ostatní zaměstnanci veřejného sektoru a státní zaměstnanci právo na stávku mají. Přísně 

je omezeno právo na stávku zaměstnanců jaderných elektráren a dispečerů leteckého 

provozu.  

Jestliže stávka probíhá v rámci pravidel stanovených zákonem nebo judikaturou, 

účast na stávce zásadně nepředstavuje porušení pracovní smlouvy, avšak pozastavuje 

její platnost. Zaměstnavatel proto v průběhu stávky nemůže propouštět zaměstnance.  

Zaměstnavatel nesmí nahrazovat stávkující zaměstnance jinými zaměstnanci 

najatými zvenčí. Zaměstnavatelé ani nemohou nabízet finanční odměnu zaměstnancům, 

kteří se stávky nezúčastní. Za nelegální může být považováno též dočasné najímání tzv. 

stávkokazů.  

7.3.7.8. Německo 

Právo na stávku není v německé ústavě výslovně zmíněno. Je však odvozováno 

od svobody sdružování, která v ústavě zakotvena je. Německá úprava pracovněprávních 
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sporů vychází téměř výhradně z judikatury. Řeší se přitom především otázka, zda daný 

pracovněprávní spor je či není legální.  

Stávka je dle německé úpravy definována jako společně plánované a realizované 

přerušení práce ze strany podstatného počtu zaměstnanců určitého odvětví či závodu 

s cílem urovnat pracovněprávní spor. Stávka se navíc musí týkat kolektivní smlouvy a 

musí být iniciována odborovou organizací.  

Federální soud pro pracovněprávní spory stanovil podmínky, za kterých je 

stávka obecně přijatelná. V souladu s těmito pravidly mohou stávku svolat pouze strany, 

které mají pravomoc uzavírat kolektivní smlouvy (např. odborové organizace), cílem 

stávky musí být zajištění nebo zlepšení pracovních podmínek prostřednictvím 

vyjednávané kolektivní smlouvy, dále musí být dodržena povinnost zdržet se kolektivní 

akce, stávka nesmí porušovat základní ustanovení pracovního práva, musí být použita 

pouze jako krajní řešení a musí respektovat pravidla fair play.  

Zaměstnavatelé mohou stávkující zaměstnance nahrazovat jinými zaměstnanci 

pouze tehdy, pokud se k výkonu práce stávkujících sami přihlásí.  

Po dobu stávky je přerušena platnost pracovní smlouvy. Zaměstnancům není 

vyplácena mzda, ale odborové organizace zakládají fondy, ze kterých je stávkujícím 

vyplácena náhrada mzdy. Zaměstnanci, kteří se stávky neúčastní a pokračují v práci, 

nadále pobírají mzdu. Jestliže však kvůli stávce pracovat nemohou, mzda jim vyplácena 

není.  

V případě nezákonné stávky stíhá odpovědnost odborové organizace, které 

mohou být žalovány o náhradu škody.  

7.3.7.9. Nizozemsko 

Zákonné právo na stávku v Nizozemsku neexistuje. Pravidla, jimiž se tyto 

kolektivní akce řídí, jsou proto určována judikaturou.  

Kolektivní akce jsou považovány za legální, pokud soud nerozhodne jinak. Soud 

může kolektivní akci zakázat, pokud na základě zhodnocení všech specifických 

podmínek a okolností konání dané akce a souvislostí mezi těmito podmínkami a 

okolnostmi dospěje k závěru, že by odborová organizace neměla k tak extrémní akci 

přistoupit. Tak by tomu bylo zejména v případech, kdy by škody způsobené stávkou 

byly ve vztahu k zájmům stávkujících příliš vysoké.  
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Ke kolektivní akci lze přistoupit pouze jako ke krajnímu řešení. Z hlediska trvání 

a rozsahu musí být stávka přiměřená předloženým požadavkům. Cílem stávky nesmí 

být změna platné kolektivní smlouvy.  

Předpokládá se, že zaměstnavatel před zahájením stávky obdrží detailní seznam 

požadavků a časový limit pro vyjádření případného souhlasu s těmito požadavky.  

Povinnost zaměstnanců konat práci je během stávky přerušena. Období tohoto 

přerušení je ukončeno rozhodnutím soudu o tom, že odborová organizace postupovala 

v rozporu se zákonem nebo kolektivní smlouvou. Stávkujícím zaměstnancům není 

vyplácena mzda ani podpora v nezaměstnanosti. V některých případech však mohou 

pobírat podporu ze stávkových fondů odborové organizace.  

7.3.7.10. Portugalsko 

Právo na stávku je v Portugalsku zaručeno ústavou. Výluka je naopak v ústavě 

zakázána. Stávka nesmí být legálně omezována, musí však probíhat v rámci podmínek 

stanovených zákonem.  

Povinnost zdržet se kolektivní akce vyplývající z kolektivní smlouvy musí být 

v Portugalsku dodržována. Ustanovení omezující právo na stávku v individuálních 

pracovních smlouvách jsou naopak nezákonná.  

Stávka může v Portugalsku probíhat bez účasti odborové organizace. V takovém 

případě mohou být stávkující zastoupeni voleným stávkovým výborem.  

Zaměstnavatel nesmí během stávky přijímat nové zaměstnance nebo nahrazovat 

zaměstnance, kteří se účastní stávky.  

Vláda může v obzvláště závažných situacích zajistit poskytování veřejných 

služeb během stávky prostřednictvím postupu označovaného jako „občanská výzva“. 

V rámci tohoto postupu může vláda vydat ministerské nařízení, kterým učiní dočasně 

povinnou veřejnou službou kteroukoli ze širokého spektra služeb (např. výroba a 

distribuce potravin, veřejná doprava, výroba farmaceutických látek, konstrukce a 

opravy lodí, bankovní služby a výroba prostředků sloužících k obraně státu).  

Během stávky jsou pozastavena práva a povinnosti vyplývající z pracovní 

smlouvy.  
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7.3.7.11. Rakousko 

V Rakousku není právo na stávku uzákoněno. V ústavě ani rakouské legislativě 

není stanoveno, zda a za jakých podmínek mohou rakouští zaměstnanci stávkovat a jaké 

právní důsledky pro ně může účast ve stávce mít. V Rakousku navíc k této otázce 

neexistuje ani judikatura vyšších soudů. Platí ovšem, že od roku 1870 jsou kolektivní 

akce tolerovány.  

V Rakousku existuje jen málo právních ustanovení, která by pracovní spory 

výslovně zakazovala. Kolektivní smlouvy implikují smluvní povinnost zdržet se 

kolektivní akce ve vztahu ke všem záležitostem upraveným kolektivní smlouvou. 

V době platnosti kolektivní smlouvy by tedy strany smlouvy neměly použít žádnou 

z forem kolektivní akce za účelem dosažení změny ustanovení, na nichž se při uzavírání 

kolektivní smlouvy dohodly.  

Kolektivní akce je nezákonná také v případě, že pro ni neexistuje přiměřený 

důvod.  

Solidární akce pořádané za účelem vyjádření solidarity s jinými zaměstnanci 

jsou většinou považovány za nezákonné, a to i v případě, že podporují kolektivní akci 

organizovanou z ekonomických důvodů.  

Stávka je považována za krajní řešení a musí při ní být respektován princip 

proporcionality.  

V průběhu stávky není možné nahrazovat zaměstnance zaměstnanci agentur 

zprostředkovávajících dočasnou práci nebo osobami registrovanými na úřadech práce. 

Není rovněž možné si zaměstnance „půjčovat“ od jiných firem. Cizincům, kteří by měli 

zastávat práci stávkujících zaměstnanců, je zakázáno vydávat pracovní povolení.  

Bez ohledu na skutečnost, zda je stávka legální či nikoli, může mít pro stávkující 

zaměstnance účast na stávce právní důsledky podle obecných ustanovení občanského a 

trestního zákoníku. Těmito důsledky mohou být trestní stíhání (v případě nelegální 

stávky) nebo propuštění, jelikož účast na stávce znamená porušení pracovní smlouvy. 

Odborový svaz však při vyjednávání může v případě, že stávku inicioval nebo 

podporoval, dojednat zákaz negativních dopadů na stávkující a znovupřijetí 

propuštěných stávkujících zaměstnanců.  

Pokud jde o státní sektor, právní omezení týkající se kolektivních akcí již 

neexistují, avšak v praxi mohou vyplývat z povinnosti loajálnosti vůči zaměstnavateli.  
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7.3.7.12. Řecko 

Právo na stávku je v Řecku upraveno v ústavě, ostatních právních předpisech a 

věnuje se mu též judikatura. Zákonná stávka musí být vyhlášena uznanou odborovou 

organizací. Stávky organizované jednotlivci nebo neorganizovanými skupinami 

zaměstnanců jsou nezákonné.  

V době platnosti kolektivní smlouvy musí být dodržena povinnost zdržet se 

kolektivní akce, avšak pouze ve vztahu k otázkám, které jsou ve smlouvě upraveny.  

Při organizaci stávky musí odborové organizace poskytnout nezbytné minimum 

zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany před poškozením a nehodami.  

Právo na stávku je omezeno v případě státních zaměstnanců a zaměstnanců 

orgánů místní samosprávy, veřejnoprávních společností a některých veřejně 

prospěšných společností, jejichž činnost má zásadní význam pro společnost jako celek. 

Zaměstnancům soudních orgánů, bezpečnostních složek a policie je stávkování 

zakázáno.  

Zajímavostí řecké právní úpravy je skutečnost, že během prvních dvou 

lednových týdnů každého roku musí každá společnost uveřejnit seznam zaměstnanců, 

kteří budou v následujícím roce povinni nastoupit do práce v případě stávky. Pokud 

takový seznam není zveřejněn nebo pokud se zaměstnanci na něm uvedení stávky 

zúčastní, je stávka nezákonná.  

Po dobu stávky zaměstnavatel nesmí zaměstnávat nové zaměstnance s cílem 

nahradit zaměstnance, kteří se účastní stávky.  

Pracovní smlouva zaměstnance, který se zúčastnil stávky, jež nebyla vyhlášena 

legálně ustavenou odborovou organizací, je automaticky vypovězena, aniž by 

zaměstnavatel nesl jakékoli náklady.  

Pokud soud rozhodne, že probíhající stávka je zneužíváním práv odborových 

organizací, mohou být zaměstnanci, kteří ve stávce přesto pokračují, propuštěni. 

Propuštěni mohou být též stávkující zaměstnanci veřejného sektoru.  

7.3.7.13. Slovensko 

Právo na stávku je na Slovensku zaručeno ústavou. Podrobnosti o výkonu tohoto 

práva jsou obsaženy v zákoně č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, v znení 
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neskorších predpisov. Je tedy zřejmé, právní úprava českého a slovenského práva 

kolektivního vyjednávání vychází ze stejného základu. 

Stávka je akceptována pouze jako krajní řešení a jejímu vyhlášení musí 

předcházet pokus o řízení před zprostředkovatelem. Právo vyhlásit stávku mají 

výhradně odborové organizace.  

Stávka musí být písemně oznámena nejméně tři dny před jejím zahájením. 

V oznámení musí být uvedeno datum zahájení, cíle stávky a jména vedoucích stávky.  

Zaměstnavatel nesmí najímat nové zaměstnance za účelem nahrazení 

stávkujících.  

Stávka je zakázána zaměstnancům na pracovištích jako jsou jaderné elektrárny, 

závody zpracovávající surovou ropu a ropovody a pracoviště, kde může dojít k přímému 

ohrožení života či zdraví. V případě státních zaměstnanců na manažerských pozicích je 

právo na stávku omezené.  

Účast na nelegální stávce je posuzována jako nepovolená pracovní absence. 

Stávkující zaměstnanci nemají nárok na výplatu mzdy, podpory v nezaměstnanosti ani 

nemocenské.  

7.3.7.14. Španělsko 

Právo na stávku je zakotveno ve španělské ústavě. Detailní pravidla jsou 

obsažena ve zvláštním právním předpise. Jakákoli omezení práva na stávku, ať již by 

byla obsažena v individuální pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě, jsou 

nezákonná.  

Stávku může vyhlásit odborová organizace, zaměstnanci, zástupci odborů nebo 

skupina zaměstnanců. Stávku je nutné ve stanovené době písemně oznámit druhé straně 

a ministerstvu práce. Ode dne oznámení jsou obě strany ze zákona povinny vyjednávat. 

Pro ukončení stávky je nutné, aby byla uzavřena dohoda, která má stejnou právní 

hodnotu jako kolektivní smlouva.  

Ministerstvo práce může v oprávněných případech nařídit stávkujícím, aby opět 

zahájili práci. Takové nařízení může trvat nanejvýš dva měsíce.  

Pokud stávka probíhá v oblasti základních veřejných služeb, je nutné zajistit 

poskytování těchto služeb v minimálním rozsahu. Výjimečně, v případě možného 
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ohrožení ekonomiky státu, může vláda stávku ukončit nařízením povinného rozhodčího 

řízení.  

7.3.7.15. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Ve Velké Británii není právo na stávku základním občanským právem. Podle 

zvykového práva mohou být organizátoři a účastníci kolektivní akce vyzváni 

k odpovědnosti za škodu, pokud akce není chráněna imunitou. V takovém případě je 

kolektivní akce také porušením pracovní smlouvy a důvodem pro propuštění 

zaměstnance po uplynutí zákonné ochranné lhůty.  

Kolektivní pracovní spor, pro který může být udělena imunita, je spor mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli týkající se výhradně nebo především specifických 

záležitostí na pracovišti (zákon stanoví, které otázky mohou být předmětem pracovního 

sporu).  

Za účelem zajištění ochrany před požadavkem náhrady škody a nemožnosti 

zaměstnavatele požádat soud o nařízení k zákazu akce, musí být dodrženy předepsané 

postupy, jako je hlasování o stávce a informování zaměstnavatele. Pokud se akce týká 

více než 50 zaměstnanců, musí odborová organizace jmenovat nezávislou osobu, která 

bude pověřena organizací hlasování. Zaměstnavatel musí být informován ve dvou 

fázích, nejprve o vyhlášení hlasování zaměstnanců (písemně a s předstihem) a poté o 

výsledku hlasování. Nejpozději sedm dnů před začátkem akce musí zaměstnavatel 

obdržet písemné oznámení, v němž budou uvedeny kategorie zaměstnanců, kteří se akce 

zúčastní, jejich pracoviště, sdělení, zda bude akce nepřetržitá nebo přerušovaná, datum 

nebo data zahájení, jakož i sdělení, zda se jedná o stávku nebo jiný typ akce.  

Zákon výslovně stanoví, že při splnění stanovených podmínek bude propuštění 

zaměstnanců, kteří se účastní chráněné kolektivní akce, automaticky považováno za 

neoprávněné.  

7.3.7.16. Švédsko 

Právo na stávku je ve Švédsku základním občanským právem, které je zaručeno 

ústavou. Pravidla regulující výkon tohoto práva jsou obsažena v dohodě mezi 

sociálními partnery z roku 1938 a ve zvláštním právním předpise.  
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Pokud má být stávka považována za zákonnou, musí proběhnout organizovaně 

na základě rozhodnutí učiněného v souladu s pravidly organizace oprávněné k podpisu 

kolektivní smlouvy (jedná se o radu odborového svazu pro daný sektor). 

V případě existence kolektivní smlouvy platí povinnost zdržet se kolektivní akce, 

která je obsažena v každé kolektivní smlouvě. Výjimku představují případy, kdy cíl 

akce není kolektivní smlouvou upraven, důvodem stávky je požadavek na vyplacení 

dosud nezaplacených mezd nebo jde o sekundární stávku na podporu stávky primární.  

V ostatních případech je stávka přípustná pouze tehdy, byla-li kolektivní 

smlouva ukončena nebo vypršela-li její platnost a byly-li vyčerpány všechny možnosti 

mediačního řízení stanovené v kolektivní smlouvě nebo jiné smlouvě, která je pro obě 

strany závazná.  

Minimálně sedm pracovních dnů před zahájením stávky musí být doručeno 

oznámení druhé straně a zprostředkovatelskému orgánu. V tomto oznámení musí být 

uveden důvod a rozsah stávky. Pouhý fakt, že nebylo podáno oznámení, však 

automaticky nezpůsobuje nelegálnost stávky.  

Zprostředkovatelský orgán může stávku nebo výluku odložit až o 14 dnů, pokud 

má důvod se domnívat, že by takové opatření mohlo napomoci urovnání sporu.  

Zaměstnancům, kteří se stávky neúčastní, nemůže zaměstnavatel nařídit, aby 

vykonávali práci stávkujících zaměstnanců.  

Právo na stávku ve veřejném sektoru je velmi rozsáhlé a nezákonné jsou pouze 

čistě politické stávky.  

Účast na zákonné stávce přerušuje platnost pracovní smlouvy. Po dobu trvání 

jakékoli kolektivní akce je stávkujícím vyplácena podpora z fondů odborové organizace.  

Porušení povinnosti zdržet se stávky může být důvodem pro požadavek na 

náhradu škody odborovou organizací.  
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8. ZÁVĚR 

 Význam odborových organizací coby zástupců zaměstnanců v pracovněprávních 

vztazích je neoddiskutovatelný. Zaměstnavatelé, u nichž odborové organizace působí, 

musí při svém rozhodování a jednání v pracovněprávních vztazích brát v úvahu 

oprávnění odborových organizací. Zaměstnavatelé se leckdy proto snaží pokusit se 

zabránit tomu, aby u nich začala odborová organizace působit. Jak jsem však již uváděla 

v úvodu, odborová organizace nemusí pro zaměstnavatele představovat pouze zátěž 

v jejich rozhodování a jednání v pracovněprávních vztazích. Pokud obě strany dodržují 

zákonem stanovená a případně dále dohodnutá pravidla vzájemné spolupráce a jejich 

vztah je bezkonfliktní, může činnost odborové organizace zaměstnavateli leckdy 

výrazně pomoci při komunikaci se zaměstnanci.  

 Předpokladem bezkonfliktního vztahu mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací, který bude ku prospěchu všech zúčastněných, je však v prvé řadě znalost 

právní úpravy postavení a oprávnění odborových organizací v pracovněprávních 

vztazích.  

 V předkládané disertační práci jsem se proto snažila o poskytnutí výkladu k této 

problematice. Platná právní úprava byla v relevantních částech podrobena hodnocení a 

srovnání s dřívější právní úpravou. V případě, že k jednotlivým otázkám postavení a 

činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích je dostupná judikatura, 

čerpala jsem při své práci samozřejmě rovněž z tohoto významného zdroje. Připomínky 

k právní úpravě a případné úvahy de lege ferenda jsem uvedla vždy ve výkladu o 

konkrétním institutu, k němuž se tyto připomínky vztahovaly. Nepovažuji proto za 

nezbytné uvádět na tomto místě znovu veškeré tyto své úvahy a dovolím si odkázat na 

vlastní text předkládané disertační práce. V závěru své práce bych jen ráda upozornila 

na tři dle mého názoru významné instituty související s tématem této práce, se kterými 

se lze v praxi často setkat, a to sice (i) pluralita odborových organizací, (ii) zvýšená 

ochrana odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru, (iii) absence 

obecného zákona o stávce a výluce.  

 Zákoník práce umožňuje pluralitu odborových organizací, tedy, aby u jednoho 

zaměstnavatele působilo i více odborových organizací. Obecně platí, že působí-li u 

zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen v případech 
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týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, kdy zákoník práce nebo zvláštní 

právní předpisy vyžadují informování, projednání, souhlas nebo dohodu s odborovou 

organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s 

nimi na jiném způsobu informování, projednání nebo vyslovení souhlasu (§ 286 odst. 5 

ZP).  

 Zákoník práce však dále upravuje odděleně problematiku plurality odborových 

organizací v oblasti kolektivního vyjednávání. V této oblasti platí, že působí-li u 

zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření 

kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují 

a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, 

nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak (§ 24 odst. 2 ZP). Dřívější právní 

úprava, která byla zrušena ÚS ČR, umožňovala, aby v případě plurality odborových 

organizací v oblasti kolektivního vyjednávání zaměstnavatel uzavřel podnikovou 

kolektivní smlouvu pouze s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, 

které mají reprezentativní počet členů u tohoto zaměstnavatele (tj. relativní většinu). ÚS 

ČR tuto právní úpravu zrušil z důvodu jejího rozporu s ustanovením čl. 27 odst. 2 LZPS, 

dle kterého je nepřípustné zvýhodňovat některé odborové organizace v podniku nebo 

odvětví.  

 Současná právní úprava tedy sice nezvýhodňuje některé odborové organizace 

v podniku nebo odvětví, avšak již neřeší situaci, jak postupovat v případě, kdy by třeba 

jen jedna odborová organizace zcela účelově mařila jednání mezi zaměstnavatelem a 

ostatními odborovými organizacemi o uzavření kolektivní smlouvy.  

Domnívám se proto, že je možné se do budoucna zamyslet nad tím, zda by 

nebylo přece jen možné, aby i při respektování čl. 27 odst. 2 LZPS a nepřípustnosti 

zvýhodňovat některé odborové organizace v podniku nebo odvětví, právní úprava 

umožňovala z jednání o uzavření kolektivní smlouvy vyloučit tu odborovou organizaci, 

jejímž účelem je zjevně mařit jednání o uzavření kolektivní smlouvy. Velká pozornost 

by samozřejmě musela být věnována podmínkám, za kterých by bylo možné takovou 

odborovou organizaci z jednání o uzavření kolektivní smlouvy vyloučit. Domnívám se 

přitom, že by bylo nutné, aby o takovém vyloučení odborové organizace z jednání o 

uzavření kolektivní smlouvy rozhodoval soud.  
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Z hlediska právní úpravy postavení odborových funkcionářů v pracovněprávních 

vztazích je dle mého názoru významné zakotvení jejich zvýšené ochrany při rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.  

Dle ustanovení § 61 odst. 2 ZP platí, že jde-li o člena orgánu odborové 

organizace, který působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období nebo v době 

jednoho roku po jeho skončení, musí si zaměstnavatel k výpovědi nebo okamžitému 

zrušení pracovního poměru takového odborového funkcionáře vyžádat předchozí 

souhlas odborové organizace. Pokud zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 61 odst. 

2 ZP odborovou organizaci požádá o předchozí souhlas s příslušným rozvazovacím 

jednáním, avšak odborová organizace souhlas odmítne udělit, jsou výpověď nebo 

okamžité zrušení pracovního poměru neplatné. Pokud však jsou ostatní podmínky 

platnosti výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru splněny a po 

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou 

výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru funkcionáře odborové organizace 

platné (§ 61 odst. 4 ZP). 

Lze zcela jistě chápat úmysl zákonodárce, který takto zakotvil podmínky pro 

zvýšenou ochranu odborových funkcionářů při rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Odboroví funkcionáři často vstupují do konfliktních jednání se 

zaměstnavatelem při vyjednávání o pracovních podmínkách zaměstnanců a obecně lze 

tedy jistě souhlasit s jejich zvýšenou ochranou při rozvazování pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele, která je má chránit před možnou „mstou“ ze strany 

zaměstnavatele.  

V praxi však bývá tato zvýšená ochrana zneužívána. Mám na mysli případy, kdy 

zaměstnanci, kteří očekávají příslušné jednání zaměstnavatele směřující k rozvázání 

jejich pracovního poměru, využitím ustanovení zákoníku práce o zvýšené ochraně 

odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru se snaží následky 

takového rozvazovacího jednání či samotné rozvazovací jednání zvrátit. Zaměstnanec 

tak v situaci, kdy očekává ze strany zaměstnavatele příslušné jednání směřující 

k rozvázání jejich pracovního poměru, účelově založí ve spolupráci s dalšími alespoň 

dvěma osobami vlastní odborovou organizaci, stane se jejím funkcionářem a ve vztahu 

k zaměstnavateli se potom domáhá zvýšené ochrany odborových funkcionářů při 

rozvazování pracovního poměru. Odborová organizace, kterou zaměstnanec takto 
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účelově založil, předchozí souhlas s výpovědí či okamžitým zrušením pracovního 

poměru takového zaměstnance zaměstnavateli samozřejmě neudělí. 

Zákonodárce si byl vědom takových případů zneužívání zvýšené ochrany 

odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru, a proto novelou zákoníku 

práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. doplnil ustanovení § 286 ZP o čtyři 

odstavce vymezující mj. podmínky, které musí odborová organizace splnit, aby mohla 

působit u zaměstnavatele a vzniklo jí u zaměstnavatele právo jednat.  

Novelu lze jistě hodnotit jako přínosnou. V minulosti totiž nebyly právními 

předpisy stanoveny žádné podmínky či předpoklady, za nichž se odborová organizace 

považovala za organizaci působící u zaměstnavatele, a odborová organizace tak 

dokonce mohla u zaměstnavatele působit, aniž by zaměstnavatel vůbec věděl o její 

existenci. I nadále se však v praxi vyskytují případy, kdy dochází k účelovému 

zakládání odborových organizací zaměstnanci s cílem zajistit si zvýšenou ochranu při 

rozvazování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 61 odst. 2 – 

4 ZP. S takovými případy se však již bude muset zřejmě vypořádat judikatura, a to 

v konkrétních případech při vymezení relativně neurčité (abstraktní) hypotézy 

ustanovení § 61 odst. 4 ZP, dle které výpověď nebo okamžité zrušení pracovního 

poměru jsou platné, i když odborová organizace neudělila zaměstnavateli předchozí 

souhlas s takovým rozvazovacím jednáním, pokud mj. na zaměstnavateli nelze 

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.  

Domnívám se, že jedním z hledisek, které by mohly být soudy zvažovány při 

posuzování skutečnosti, zda po zaměstnavateli lze či nelze spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával ve smyslu ustanovení § 61 odst. 4 ZP, by mohla být 

též skutečnost, jak dlouhou dobu odborová organizace u zaměstnavatele působí, vždy 

však samozřejmě s ohledem na další konkrétní okolnosti každého případu. Smyslem 

zvýšené ochrany odborových funkcionářů při rozvazování pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele zakotvené v ustanovení § 61 odst. 2 ZP je totiž poskytnout ochranu 

právě těm funkcionářům odborových organizací, kteří vystupují vůči zaměstnavateli 

jménem této odborové organizace, hájí práva a zájmy zaměstnanců a vůči nimž by tedy 

mohl zaměstnavatel postupovat diskriminačně.  

Pokud přitom odborová organizace zahájila své působení u zaměstnavatele jen 

několik dnů před rozvazovacím jednáním ze strany zaměstnavatele a nikdy fakticky 
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nevstoupila do jednání se zaměstnavatelem, není dle mého názoru dán důvod pro 

zvýšenou ochranu jejích funkcionářů při rozvazování pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Takový závěr by však nebylo samozřejmě možné aplikovat na případy, 

kdy by rozvazovací jednání ze strany zaměstnavatele bylo reakcí na zahájení působení 

odborové organizace u zaměstnavatele. Posouzení této skutečnosti by tak bylo třeba 

vždy činit v souvislosti s dalšími okolnostmi každého konkrétního případu.   

Pokud jde o oblast kolektivního vyjednávání, resp. kolektivních sporů, za 

výrazný nedostatek současné právní úpravy spatřuji skutečnost, že dosud nebyl přijat 

obecný zákon o stávce a výluce. Dle současné právní úpravy je forma stávky upravena 

pouze v zákoně o kolektivním vyjednávání, který stanoví speciální úpravu stávky ve 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy jako jednoho z typů možných stávek. Úprava 

jakýchkoliv ostatních možných typů stávek, než je stávka ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy upravená zákonem o kolektivním vyjednávání, ani obecná úprava stávky 

dosud přijata nebyla.  

Mezi odbornou veřejností přitom převládá názor, že skutečnost, že nebyl vydán 

obecný zákon upravující právo na stávku i v jiných případech, než jsou spory o uzavření 

kolektivní smlouvy, nemůže být na újmu těm, kteří by své právo na stávku uplatňovali. 

Obecně se tedy uznává, že je možné stávkovat na ochranu svých hospodářských 

a sociálních zájmů, i když se nejedná přímo o stávku za uzavření kolektivní smlouvy. 

S ohledem na absenci příslušné zákonné úpravy tak jiné stávky, než je stávka ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy, nepodléhají zásadně žádným podmínkám, které by jejich 

organizátoři museli splnit, což považuji za zásadní nedostatek současné právní úpravy.  

Domnívám se, že by cílem zákonodárce mělo být přijetí obecného zákona o 

stávce a výluce. Snaha zákonodárce o obecnou úpravu stávky a výluky se však bohužel 

objevuje povětšinou jen v případech, kdy se připravují nebo probíhají velké stávky, 

které jsou způsobilé dotknout se velké části obyvatel ČR. Po jejich ukončení však snaha 

zákonodárce o přijetí obecného zákona o stávce a výluce upadá, v důsledku čehož se 

obecný zákon o stávce a výluce dosud nepodařilo přijmout.  

 Závěrem je možné uvést, že představy, které se objevily těsně po roce 1989 o 

tom, že odborové organizace zcela vymizí ze života zaměstnavatelů a zaměstnanců, se 

dle mého názoru nemohou nikdy vyplnit. Domnívám se, že vždy bude zájem na tom, 

aby existovalo institucionální zastoupení zaměstnanců, jehož úkolem bude nejen 
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korigovat činnost zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích a vyjednávat se 

zaměstnavatelem o pracovních podmínkách zaměstnanců, ale v širším kontextu též 

jednat s představiteli státu obecně o sociálních podmínkách občanů.  

 Je však otázkou, jakým směrem se bude vyvíjet odborová angažovanost občanů, 

tj. zda počty členů odborových organizací budou spíše stoupat, klesat nebo zda žádné 

větší zvraty nebudou zažívat.  Domnívám se, že odborová angažovanost je v současné 

době relativně ustálená a pokud nedojde k zásadním společenským či ekonomickým 

změnám, nebude odborová angažovanost významně ani stoupat ani klesat.  

Ačkoli se totiž zaměstnanci v ČR dovolávají ochrany či zlepšení svých 

pracovních, resp. v širším kontextu sociálních podmínek, které by dle jejich názoru 

měly zajistit právě odborové organizace, nemají tendenci se za účelem dosažení těchto 

cílů aktivně odborově angažovat (stávat se členy odborových organizací). Uvedené je 

jistě též důsledkem skutečnosti, že pracovní, resp. sociální podmínky vyjednané 

odborovými organizacemi se uplatní nejen u zaměstnanců, kteří jsou odborově 

organizováni, ale též u těch, kteří členy odborových organizací nejsou. Z tohoto pohledu 

tak zaměstnanci nemají příliš velkou motivaci stávat se členy odborových organizací, a 

to navíc v situaci, když členství v odborové organizaci bývá spojeno s povinností hradit 

členské příspěvky.   
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ZP 
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RESUMÉ 

 

 Předložená disertační práce se věnuje problematice postavení a činnosti 

odborových organizací v pracovněprávních vztazích. Odborové organizace mají coby 

zástupci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích neoddiskutovatelné postavení. 

Odborové organizace jsou způsobilé podílet se významnou měrou na rozhodování 

zaměstnavatele a ovlivňovat tak oblast pracovněprávních vztahů. Vedle svých činností u 

konkrétních zaměstnavatelů však dále též obecně hájí sociální práva a zájmy občanů a 

za tím účelem vstupují do jednání s představiteli státu. Problematika tohoto jejich 

druhého širšího významu však nebyla předmětem této práce; předkládaná práce se 

zaměřovala na problematiku oprávnění odborových organizací v pracovněprávních 

vztazích, přičemž otázek týkajících se činnosti odborových organizací obecně při hájení 

sociálních práv občanů obecně se dotkla spíše jen okrajově.  

 S ohledem na význam postavení odborových organizací v pracovněprávních 

vztazích je třeba se důkladně seznámit s právní úpravou jejich postavení a oprávnění, 

které jim právní předpisy v oblasti pracovněprávní svěřují. Předložená disertační se 

právě proto věnovala rozboru právní úpravy postavení a činnosti odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích. Jelikož se domnívám, že pokud je podáván výklad o 

dnešním postavení a činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích, je 

vhodné, aby bylo předtím nastíněno postavení a činnost odborových organizací 

v minulosti, obsahuje disertační práce též stručný historický exkurz.  

 Disertační práce je rozčleněna do osmi kapitol, a to včetně úvodu a závěru. 

V úvodu disertační práce se věnuji otázce aktuálnosti daného tématu a vymezuji cíle své 

práce.  

 Před kapitolami, které se věnují výkladu o právní úpravě postavení a 

jednotlivých oprávnění odborových organizací v pracovněprávních vztazích, je zařazena 

kapitola pojednávající o postavení odborových organizací v době od vzniku 

samostatného čsl. státu v roce 1918 až do roku 1989 a nástinu vývoje v odborovém 

hnutí po roce 1989. Období českých dějin od vzniku samostatného čsl. státu v roce 1918 

do roku 1989, resp. do doby bezprostředně následující po roce 1989, jsem zvolila 

zejména proto, že vybrané období dějin poskytuje dle mého názoru relativně široké 

spektrum různých společenských a ekonomických období, na nichž je dle mého názoru 
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možné ilustrovat činnost a postavení zástupců zaměstnanců v různých společensko-

ekonomických poměrech.   

 Po kapitole věnující se historickému exkurzu následuje rozsáhlá třetí kapitola 

pojednávající o vzniku, právním postavení a zrušení odborových organizací. V úvodu 

této kapitoly se věnuji zakotvení práva svobodně se sdružovat. Dále je pozornost 

věnována otázkám právní úpravy podmínek založení a vzniku odborových organizací a 

podmínek jejich působení u zaměstnavatele, organizační struktury odborových 

organizací, podmínek pro zrušení a zánik odborových organizací, jakož i některým 

dalším otázkám týkajících se postavení odborových organizací (např. název odborové 

organizace, vymezení její činnosti, úprava členství v odborové organizaci, status veřejné 

prospěšnosti). S ohledem na nedávnou rekodifikaci právní úpravy soukromého práva, 

která se samozřejmě dotkla též odborových organizací, je v této kapitole zařazena též 

část pojednávající o postavení odborových organizací vzniklých před 1.1.2014.  

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na problematiku plurality odborových organizací. Je 

rozčleněna na tři části, které se postupně věnují otázkám plurality odborových 

organizací obecně, plurality odborových organizací v oblasti kolektivního vyjednávání a 

plurality odborových organizací v souvislosti s možností uzavírat více podnikových 

kolektivních smluv u jednoho zaměstnavatele. Upozornit lze zejména na část této 

kapitoly věnující se problematice odborových organizací v oblasti kolektivního 

vyjednávání, v rámci které je poukazováno na problémy, které mohou v praxi vznikat 

v souvislosti s ustanovením § 24 odst. 2 ZP.  

Následuje pátá kapitola týkající se působnosti a pravomoci odborových 

organizací v pracovněprávních vztazích. Po úvodní části věnující se obecnému 

vymezení působnosti a pravomoci odborových organizací v pracovněprávních vztazích 

se výklad zaměřuje na jednotlivá oprávnění odborových organizací v pracovněprávních 

vztazích (informace a projednání, spolurozhodování a spolupráce, kontrola, kolektivní 

vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv).  Kapitola obsahuje též část pojednávající 

o sankcích za porušení povinnosti součinnosti zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců.   

Šestá kapitola se věnuje některým otázkám souvisejícím s problematikou 

postavení členů orgánů odborových organizací (tzv. odborových funkcionářů). Kapitola 

je rozčleněna na čtyři části věnující se problematice uvolňování členů orgánů 

odborových organizací, možnosti tzv. uvolněných funkcionářů odborové organizace 
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zastupovat zaměstnance odlišné společnosti, čerpání dovolené zaměstnance uvolněného 

pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace a problematice zvýšené ochrany 

odborových funkcionářů.  

 V rámci sedmé kapitoly je pozornost věnována jednomu z nejvýznamnějších 

oprávnění odborových organizací, a to kolektivnímu vyjednávání. Součástí výkladu o 

kolektivním vyjednávání je samozřejmě též výklad o kolektivních smlouvách a 

kolektivních sporech. Po obecném výkladu o právní úpravě kolektivního vyjednávání 

následuje část týkající se kolektivních smluv. V rámci této části je podáván obecný 

výklad k problematice kolektivních smluv a pozornost je dále věnována právní úpravě 

postupu při uzavírání kolektivních smluv, obsahu kolektivních smluv a jeho členění, 

závaznosti kolektivních smluv a institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně, době trvání kolektivních smluv a jejich zániku, změnám kolektivních 

smluv, vztahu kolektivních smluv k dalším právním jednáním, výkladu kolektivních 

smluv, problematice kolektivních smluv v souvislosti se zaměstnanci činnými na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a problematice kolektivních 

smluv v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

 Součástí sedmé kapitoly věnující se oblasti kolektivního vyjednávání je též část 

pojednávající o kolektivních sporech. Po úvodní části týkající se rozlišení 

individuálních a kolektivních pracovních sporů a obecné definici kolektivních sporů je 

pozornost dále věnována jednotlivým způsobům řešení kolektivních sporů (řízení před 

zprostředkovatelem, řízení před rozhodcem, stávka a výluka). S ohledem na význam 

stávky coby krajního prostředku řešení kolektivního sporu je podáván podrobnější 

výklad právě o tomto způsobu řešení kolektivního sporu. Součástí kapitoly je tak výklad 

o zakotvení stávky v právním řádu a jejích formách, subjektech práva na stávku, 

vyhlašování a průběhu stávky, jakož i zamyšlení nad absencí obecného zákona o stávce 

a výluce a jeho možných podobách. Součástí kapitoly je též exkurz do práva na stávku 

ve vybraných státech Evropské unie.  

 V poslední osmé kapitole této práce, v závěru, zejména shrnuji své hodnocení a 

úvahy de lege ferenda, a to ve vztahu ke třem dle mého názoru významným institutům 

souvisejícím s tématem této práce, se kterými se lze v praxi často setkat, a to sice (i) 

pluralita odborových organizací, (ii) zvýšená ochrana odborových funkcionářů při 

rozvazování pracovního poměru, (iii) absence obecného zákona o stávce a výluce. 
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SUMMARY  

 

 This dissertation addresses the issue of the status and activity of trade unions in 

labour relations. As the representatives of employees, trade unions have an indisputable 

position in labour relations. Trade unions are qualified to take significant part in the 

decisions of employers and thus influence labour relations. Aside from their activities at 

specific employers, however, they also defend the social rights and interests of citizens 

in general and to this end enter into negotiations with representatives of the State. This 

second broader significance of theirs was not however the subject of this work; this 

work focused on the issue of the rights of trade unions in labour law relationships, only 

touching in passing on the activities of trade unions in generally defending the social 

rights of citizens.  

 Given the importance of the position of trade organisations in labour relations, it 

is necessary to become thoroughly acquainted with the legal treatment of their status 

and the rights the legislation confers to them in terms of labour law. For this reason, this 

dissertation is devoted to analysing the legal treatment of the status and activity of trade 

unions in labour relations. Because I believe that if an exposition on the status and 

activity of trade unions in labour relations today is to be presented, it is appropriate to 

first provide an overview of the position and activity of labour organisations in the past, 

this dissertation also includes a brief historical excursion.  

 The dissertation is divided up into eight chapters, including the introduction and 

conclusion. In the introduction the dissertation deals with the question of the topicality 

of the given subject and lays out the goals of the work.  

 Preceding the chapters dealing with the legal treatment of the status and various 

rights of trade unions in labour relations is a chapter on the status of labour 

organisations in the period from the founding of an independent Czechoslovak state in 

1918 up until 1989 and an outline of developments in the trade union movement after 

1989. I selected the period of Czech history from the creation of the independent 

Czechoslovak state in 1918 until 1989, or rather until the period immediately following 

1989, because in my opinion this period of history provides a relatively broad spectrum 

of varying societal and economic periods that can illustrate the activities and position of 

employee representatives under various socioeconomic conditions.   
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 Following the historical chapter is an extensive third chapter dealing with the 

creation, legal status and dissolution of trade unions. In the introduction to this chapter I 

deal with the legal foundation for the right to associate freely. Attention is also devoted 

to the legal treatment of the conditions for establishing trade unions and the conditions 

for their operation at an employer, the organisational structure of trade unions, the 

conditions for the dissolution and disbanding of trade unions, as well as several other 

issues concerning the status of trade organisations (e.g. naming of trade unions, 

definition of their activities, membership in trade unions, the status of public benefit). In 

light of the recent recodification of the legal treatment of private law, which naturally 

also impacted trade unions, this chapter also includes a section on the status of trade 

unions created before 1 January 2014.  

 The fourth chapter focuses on the issue of plurality of trade unions. It is divided 

up into three parts, consecutively dealing with the issues of plurality of trade unions in 

general, the plurality of trade unions in collective bargaining and the plurality of trade 

unions in connection with the option of concluding multiple collective agreements with 

a single employer. Particularly worth highlighting is the part of this chapter dealing with 

the issue of trade unions in collective bargaining, under which there is reference to 

problems that could arise in practice in connection with the provisions of Section 24 (2) 

of the Labour Code.  

The fifth chapter follows, dealing with the jurisdiction and powers of trade 

unions in labour relations. Following an introductory section dealing with the general 

delineation of the jurisdiction and powers of trade unions in labour relations, the text 

focuses on individual rights of trade unions in labour relations (information and 

consultation, co-decision and cooperation, oversight, collective bargaining and the 

conclusion of collective agreements).  The chapter also contains a section dealing with 

the penalties for an employer breaching its obligation to cooperate with employee 

representatives.   

This sixth chapter deals with certain issues related to the status of members of 

trade union bodies (union officials). The chapter is broken down into four parts dealing 

with the issue of trade union body members being given leave, the possibility of union 

officials given leave representing employees of a different company, the drawing of 
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vacation time by an employee given leave to perform the function of a union body 

member and the issue of increased protection for union officials.  

 In the seventh chapter, attention is given to one of the most important rights of 

trade unions – collective bargaining. The section on collective bargaining naturally also 

includes an exposition on collective agreements and collective disputes. The general 

explanation on the legal treatment of collective bargaining is followed by a section on 

collective agreements. Under this section a general explanation of the issue of collective 

agreements is provided, then attention is devoted to the legal treatment of the process 

for concluding collective agreements, the contents and structure thereof, the binding 

nature of collective agreements and the institution of expanding the binding nature of 

higher level collective agreements, the duration of collective agreements and the 

termination thereof, changes to collective agreements, the relationship between 

collective agreements and other legal acts, the interpretation of collective agreements, 

the issue of collective agreements as concerns employees employed on the basis of an 

agreement on work performed outside of employment and the issue of collective 

agreements in connection to the transfer of rights and obligations from employment 

relationships. 

 The seventh chapter also includes a section on collective disputes. Following an 

introductory section concerning the distinction between individual and collective labour 

disputes and a general definition of collective disputes, attention is devoted to the 

various methods of resolving collective disputes (proceedings before a mediator, 

proceedings before an arbitrator, strikes and lock-outs). With regard to the importance 

of a strike as an extreme means for resolving a collective dispute, a more detailed look 

into this method of resolving a collective dispute is provided. The chapter also includes 

something on the legal basis for striking and the forms thereof, the entities of the right 

to strike, the declaration and course of a strike, as well as contemplation on the absence 

of a general act on strikes and lock-outs and the possible forms of such an act. The 

chapter also looks into the right to strike in selected countries of the European Union.  

 In the eighth and final chapter of this work, the conclusion, I primarily 

summarise my evaluation and considerations de lege ferenda in relation to what I 

consider three important institutions related to the topic of this work which are 

frequently encountered in practice: (i) the plurality of trade unions; (ii) increased 
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protection for union officials in the termination of employment; (iii) the absence of a 

general act on strikes and lock-outs. 
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