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Úvod 

 
Změna politického režimu v roce 1989 znamenala pro Českou republiku 

velkou změnu, které se nutně musel právní řád přizpůsobit. K této změně 

nemohlo dojít ze dne na den a řada právních úprav byla a stále je tvořena 

dlouhá léta i s přihlédnutím ke vstupu České republiky do Evropské unie. 

Problematika této práce byla upravena v roce 1991 v souvislosti s přijetím 

zákona o kolektivním vyjednávání a nově pak v roce 2006 na základě nové 

úpravy zákoníku práce a přijetím doprovodných novel k němu, které mimo 

jiné změnily zmíněný zákon o kolektivním vyjednávání. Význam má též nález 

Ústavního soudu z roku 2008, který zrušil některá protiústavní ustanovení 

zákoníku práce a dochází tak ke značným změnám v úpravě subjektů 

kolektivních pracovněprávních vztahů. 

Toto téma jsem si vybrala nejen proto, že kolektivní vyjednávání prošlo 

dlouhým vývojem a značnými změnami, nýbrž také proto, že se dotýká 

většiny lidí, kteří jsou v pracovním poměru a ve výsledku zlepšuje jejich 

pracovní a hlavně mzdové podmínky, čímž značně ovlivňuje přístup k práci, 

životní úroveň pracujících a jejich celkovou spokojenost. Je tedy nezbytným 

jevem v pracovních vztazích. Přesto není kolektivní vyjednávání v podnicích 

tak časté, v České republice je jen kolem 30% odborově organizovaných 

zaměstnanců, a v nově založených společnostech v oblasti bankovnictví a 

obchodu nejsou odborové organizace vůbec. Doufám, že poskytnu dalším 

zájemcům o toto téma souhrnný obraz kolektivního vyjednávání tak, jak je 

v současné době podle platných právních předpisů aktuální. 

Práci lze rozdělit do dvou částí. V první vymezuji důležité historické 

momenty, které měli na úpravu kolektivního vyjednávání značný vliv, zmíním 

se o kolektivním pracovním právu jako celku, jehož je kolektivní vyjednávání 

součástí, neboť dle mého názoru žádný institut nemůže být vysvětlován 

izolovaně, aniž by byly před tím vyjasněny širší souvislosti. Dále se zaměřím 

na subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů, které jsou pro jakékoli 

jednání a vyjednávání nezbytným prvkem. 

Ve druhé části vysvětluji podstatu kolektivního vyjednávání, popisuji jeho 

průběh a výsledek tohoto procesu tedy kolektivní smlouvy. Na samotný závěr 

jsem zařadila nezbytnou součást kolektivního vyjednávání a to jak postupovat 
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v případě kolektivního sporu. Pro případy že nedojde ke shodě, vyjednávací 

metody selhávají, existují právní instituty pro řešení kolektivního sporu. 

 

1 Historie kolektivního vyjednávání 

1.1 Vývoj kolektivního vyjednávání na našem území 
 

Od konce 18. století se na území dnešní České republiky rozvíjí pracovní 

právo v souvislosti s rozvojem průmyslu a zrušením nevolnictví. V rakouském 

občanském zákoníku z roku 1811 byl právně upraven základní pracovní vztah 

v rámci námezdní smlouvy, která kromě tohoto služebního poměru 

zahrnovala i smlouvu o dílo. Vlivem odlišného charakteru služební smlouvy, 

který spočívá v osobním charakteru nájmu pracovní síly za odměnu, dochází 

k odklonu od občanského práva a ke vzniku pracovněprávního zákonodárství, 

v němž je soukromoprávní zásada smluvní volnosti oslabována potřebou 

ochrany právního postavení zaměstnance při práci.1 Vedle ochranného 

zákonodárství se začaly sjednávat kolektivní smlouvy, které toto 

zákonodárství doplňovaly. 

V druhé polovině 19. století se rozvíjí ochranné zákonodárství v důsledku 

nepříznivé sociální situace a nevhodného postavení zaměstnanců. Cílem je 

zlepšit pracovní a mzdové podmínky. Díky demokratickým změnám z roku 

1867 je možné v rámci tzv. koaliční svobody vytvářet a rozvíjet odborové 

organizace zaměstnanců i sdružení zaměstnavatelů. Rozvíjí se kolektivní 

vyjednávání, součást pracovního práva, které na základě sociálního dialogu 

výrazně usměrňovalo pracovní podmínky zaměstnanců. 

Za výchozí datum zrodu odborového hnutí je možno považovat 7. duben 

1870, kdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě. Dosavadní 

dělnické spolky, zaměřené převážně na podpůrnou činnost, se 

transformovaly do odborových organizací, hájících všestranně a na legální 

bázi zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců. Tento zákon byl přijat pod 

tlakem dělnických demonstrací. 

Význam kolektivního vyjednávání narůstá za 1. čs. republiky, kdy zřetelně 

vede k lepšímu postavení zaměstnanců v práci, zvláště úpravou mzdových a 

                                                 
1 Důvodová zpráva k zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
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pracovních podmínek. Kolektivní smlouvy se ukazují jako optimální základ 

pro řešení sociálních problémů. 

V roce 1937 se kolektivní smlouvy stávají právně závaznými pokud jde o 

úpravu otázek v právním řádu dosud neupravených, případně ke sjednání 

výhodnějších pracovních podmínek zaměstnanců oproti zákonné úpravě2. 

Individuální pracovní smlouvy se mohly odchýlit od úpravy v kolektivní 

smlouvě pouze při vyjednání lepších podmínek pro zaměstnance.  

Likvidace první republiky v září 1938 měla zásadní vliv na odborové hnutí 

a nadlouho ukončila období odborové plurality. Jednání o vytvoření jednotné 

odborové organizace během II. republiky skončila bezvýsledně, a proto byly 

Ministerstvem vnitra nuceně vytvořeny dvě nové organizace - Národní 

odborová ústředna zaměstnanecká (NOÚZ) a mnohem menší Ústředí 

veřejných zaměstnanců (ÚVZ), které postupně pohltily všechny odborové 

spolky, svazy i ústředny. Nacističtí okupanti usilovali o to, aby se NOÚZ 

podílela na kontrole dělnictva a stimulovala jeho pracovní úsilí. Na druhé 

straně se NOÚZ zapojila do protiněmeckého odboje. 

Na konci války se v NOÚZ objevila skupina funkcionářů, připravujících se 

na zvrat poměrů. Jim se potom podařilo vytvořit z NOÚZ základ pro nové 

sjednocené odbory - Revoluční odborové hnutí (ROH). Velké pravomoci, 

které ROH získalo, i značný neformální vliv v masách pracujících, zajistilo 

vedení ROH velkou moc, kterou - ač šlo o formálně nadstranickou organizaci 

- využívalo v prospěch KSČ. Z područí strany se vymanilo jen v letech 

1968-69, kdy se zapojilo do obrodného procesu a začalo hledat nejen nové 

metody práce, nýbrž i svou novou identitu a důvěru členské základny.3  

Roku 1965 vrcholí proces kodifikace pracovního práva vydáním zákoníku 

práce č. 65/1965 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1966. Do této doby 

existovala rozdílná právní úprava pro zaměstnance vykonávající odlišnou 

práci. Zákoník práce odstranil diferenciaci a zavedl jednotnou právní úpravu 

vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. S menšími výjimkami šlo o 

kogentní právní úpravu, od které nebylo možno se odchýlit. Tím dochází 

k oslabení kolektivního vyjednávání oproti předešlé právní úpravě, neboť 

přestalo zajišťovat vytváření odpovídajících pracovních podmínek 

                                                 
2 vládní nařízení č. 141/1937 Sb. 
3 http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/158-3 
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zaměstnanců v rámci sociálního dialogu mezi zástupci stran pracovního 

poměru. 

Odborová organizace (tehdejší Revoluční odborové hnutí, které bylo 

dobrovolnou společenskou organizací, jejímž členem se mohl stát každý, kdo 

byl v pracovním nebo učebním poměru nebo studoval na vysoké škole) plnila 

zákonodárnou funkci, splynula tak se státem a nemohla již chránit zájmy 

druhé strany právního vztahu – zaměstnanců. Centrální orgán Revolučního 

odborového hnutí, který řídil činnost všeodborových sjezdů, vypracoval návrh 

zákoníku práce a vzhledem k neexistenci ministerstva práce zajišťoval péči o 

pracovněprávní záležitosti, čímž se uskutečnila proklamovaná teze o 

přenášení státních funkcí na společenské organizace. 

Vlivem politické a společenské situace po roce 1989 dochází ke vzniku 

nových právních forem zaměstnavatelů, zejména fyzických osob a 

obchodních společností a k přizpůsobování právní úpravy požadavkům 

tržního hospodářství. Základem přístupu pro velké množství subjektů do 

hospodářského života se stal zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 

občanů a zákon č. 103/1990 Sb., který měnil hospodářský zákoník a umožnil 

společné podnikání fyzických osob v rámci obchodních společností. Ve 

vztahu k odborům prvním krokem, který museli zákonodárci učinit, bylo 

odstranění monopolu jednotné odborové organizace ROH, neboť to bylo proti 

principům rodící se demokratické společnosti a zároveň v rozporu s Úmluvou 

MOP č. 87 o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat. Stalo 

se tak zákonem č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Zavedl pluralitu odborových 

organizací a v § 1 stanoví, že v případech, kdy právní předpisy zakládají 

oprávnění ROH, se tato oprávnění vztahují na odborové organizace a orgány 

vytvořené na základě svobodného odborového sdružování. Současně učinil 

první krok k odstátnění odborů, kdy zrušil jejich právo spolurozhodovat o 

vydávání obecně závazných předpisů. Pro příště bylo nutné právní předpis 

s odborovými organizacemi pouze projednat.4  

Proces změn týkající se pravomoci odborů završila novela zákoníku práce 

provedená č. 3/1991 Sb. Zrušila institut rozhodčího řízení v pracovních 

                                                 
4 blíže viz Bořivoj Šubrt, Odbory, zaměstnavatelé a právo, Paris, 1995, str. 9-10 
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sporech a vytvořila větší prostor pro kolektivní vyjednávání. Zároveň upravila 

uzavírání podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího 

stupně. Na tuto novelu navázal zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání.5 

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, vytváří podmínky pro 

smluvní jednání sociálních partnerů, které vede k uzavírání kolektivních 

smluv a pro eventuální řešení kolektivních sporů pomocí institutů 

zprostředkovatele, rozhodce, stávky a výluky. 

Velký význam pro kolektivní vyjednávání má přijetí Listiny základních práv 

a svobod, která ve svém čl. 27 ústavně zakotvuje právo každého svobodně 

se sdružovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.6  

Tak zvaná harmonizační novela provedená zákonem č. 155/2000 Sb., 

s účinností od 1. ledna 2001, promítající směrnice Evropských společenství 

do našeho právního řádu z důvodu plné slučitelnosti pracovního práva 

s právem Evropských společenství, vytváří mimo jiné určitý prostor pro 

zastupování zaměstnanců odbory a radami zaměstnanců, případně zástupci 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

1.2 Význam v současnosti 
 

Šíření v různých zemích a růst významu kolektivního vyjednávání lze 

vysvětlit jeho základními pozitivními vlastnostmi.  

První takovou vlastností je vysoká flexibilita, která umožňuje řešit reálnou 

sociální situaci v konkrétním sociálním prostoru a čase, při maximálním 

respektování zájmů sociálních subjektů, účinněji než cestou legislativy, justice 

nebo státní správy.  Pružnost se projevuje i v přizpůsobování kolektivního 

vyjednávání různostem mezi státy s velkými rozdíly v ekonomických úrovních 

a politických systémech. Kolektivní vyjednávání respektuje i rozdíly uvnitř 

státu mezi odvětvími, profesemi, mezi soukromým a veřejným sektorem atd.  

Další vlastností je rovnost stran při vyjednávání. Organizovaní 

zaměstnanci jsou lepším partnerem zaměstnavateli. Kolektivní vyjednávání, 

jak zatím ukázala historie, patří k nejefektivnějšímu způsobu, jak zabezpečit 

                                                 
5 Důvodová zpráva k zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
6 Srov. čl. 27 Listiny základních práv a svobod, znovu vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. 
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sociální spravedlnost a spravedlivé zacházení v zaměstnání při respektování 

dosažené ekonomické, sociální i kulturní úrovně země.  

Vedle flexibility a rovnosti stran je důležitou vlastností také stabilita, 

protože strany zaměstnaneckého poměru budou dodržovat podmínky, na 

kterých se shodly, a to po dobu, kterou si stanovily. To přispívá k sociálnímu 

smíru, a tím i ke stabilitě pro podnikání. Kolektivní vyjednávání je i velice 

efektivní. Jednat se může hned a tam, kde je to třeba, efektivita je tedy dána 

dimenzí časovou i prostorovou. Vlastní je kolektivnímu vyjednávání myšlenka, 

že zaměstnanci mají právo účastnit se stanovení podmínek, za kterých budou 

pracovat. Dosavadní unilaterální přikazování se mění v bilaterální 

rozhodování. 

 

2 Kolektivní pracovní právo 

2.1 Pojem kolektivní pracovní právo 
 

Pracovní právo lze členit na dvě části, a to na individuální a kolektivní 

pracovní právo. Individuální pracovní právo upravuje vztahy mezi jednotlivými 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Vztahy mezi nimi jsou založeny pracovní 

smlouvou. Na druhé straně kolektivní pracovní právo upravuje kolektivní 

pracovní vztahy, kdy na jedné straně vystupuje zaměstnavatel, popř. sdružení 

zaměstnavatelů a na straně druhé zájmová organizace zaměstnanců, která 

zastupuje kolektivy zaměstnanců a vztahuje se k nim kolektivní smlouva. 

„Kolektivními pracovními vztahy rozumíme vztahy mezi orgány, které 

zastupují či reprezentují kolektivy zaměstnanců, a sdruženími 

zaměstnavatelů, popřípadě jednotlivými zaměstnavateli..“7 

Kolektivní pracovní právo lze označit též jako soubor norem, které jsou 

výsledkem kolektivního vyjednávání a jsou obsaženy v kolektivních 

smlouvách.8 Cílem je zlepšování pracovních a mzdových podmínek. Tím 

zasahuje kolektivní právo do práva individuálního. Tyto dvě oblasti na sebe 

navzájem působí, ovlivňují se a tvoří jeden celek – pracovní právo. 

                                                 
7 Prof. JUDr. P. Tröster, CSc., Kolektivní pracovní právo a evropská právní úprava, Právo a 
zaměstnání 1/2002 
8 Prof. JUDr. P. Tröster, CSc., Kolektivní pracovní právo a evropská právní úprava, Právo a 
zaměstnání 1/2002 
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2.2 Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů 
 

Každý subjekt kolektivního pracovního práva má v kolektivních pracovních 

vztazích své specifické postavení. Každá strana tohoto pracovního vztahu 

vystupuje jako ochránce odlišných zájmů, které se mnohdy střetávají. 

Okruh možných subjektů je dán právními předpisy. Z toho vyplývá, že 

účastníkem kolektivních pracovněprávních vztahů je ten, kdo je v daném 

pracovněprávním vztahu podle příslušných právních norem nositelem práv a 

povinností z něho vyplývajících.9 Právě na základě právních norem a 

jednotlivých práv a povinností v nich upravených odlišují jednotlivé typy 

subjektů kolektivního pracovního práva své postavení. Vedle právních 

předpisů kolektivní pracovní právo upravují i právem neregulované dohody, 

hlavně co se týče postavení státu jako jednoho ze subjektů. 

Konkrétními subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů jsou stát, 

zaměstnavatelé a jejich zaměstnavatelské organizace, zaměstnanci, 

odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Z hlediska právní úpravy jsou to právě odborové 

organizace, které mají nejvýznamnější a nerozsáhlejší práva v oblasti 

kolektivního vyjednávání. 

Účastníci kolektivních pracovních vztahů nemají shodná práva a 

povinnosti. Každý subjekt má své specifické postavení. Každý účastník 

vystupuje jako ochránce odlišných zájmů a jejich rozdílné postavení jim 

určuje jen omezený okruh oprávnění. Pracovní předpisy stanoví jednotlivá 

práva, kterými subjekty disponují. Tímto se kolektivní pracovní vztahy liší od 

individuálních, ve kterých mají subjekty stejná práva a povinnosti. 

Jistou zvláštností u subjektů kolektivních pracovních vztahů je, že ne 

všechny subjekty mají současně právní subjektivitu, tj. způsobilost nabývat 

práv a povinností vlastními právními úkony. Těmito subjekty jsou rady 

zaměstnanců a zástupci pro BOZP, disponují jen dílčími právy a povinnostmi. 

Ostatní subjekty právní subjektivitu mají. 

Vedle rozlišování subjektů zda mají či nemají právní subjektivitu, 

rozlišujeme dále subjekty podle toho, kterého z účastníků pracovněprávního 

vztahu zastupují a jakou formou jsou upravena jejich práva a povinnosti. 

                                                 
9 viz Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, 2004, str. 371 
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Zástupcem zaměstnavatelů jsou zaměstnavatelské organizace, zástupcem 

zaměstnanců jsou odborové organizace, rady zaměstnanců či zástupci pro 

BOZP. S výjimkou postavení a oprávnění státu je postavení a okruh 

oprávnění jednotlivých subjektů upraven právními předpisy.10 

 

2.2.1 Stát 

 
Stát může být subjektem kolektivního vyjednávání jako každý jiný 

zaměstnavatel, pokud hospodářsky podniká. Dále stát může být garantem jak 

dodržování pravidel vyjednávání, tak i plnění jeho výsledků. V obojím případě 

působí ke snižování sociálního napětí, zvyšuje sociální stabilitu a tím zvyšuje 

autoritu celého procesu.11 

Stát zpravidla nevystupuje jako strana v kolektivním vyjednávání, jehož 

cílem je uzavření kolektivní smlouvy (pokud tedy nevystupuje jako 

zaměstnavatelský subjekt, pak se na něj vztahuje úprava jako na 

zaměstnavatele). Podíl státu na kolektivním vyjednávaní se realizuje zejména 

pomocí tripartitních jednání v orgánech tzv. tripartity. Stát je při tom 

zastupován prostřednictvím místopředsedů vlády a některých ministrů. 

Jednání tripartitních orgánů, sjednávání dohod na různých úrovních, 

vyjednávání, konzultace apod. mezi státem a jeho orgány na jedné straně a 

zastupitelskými organizacemi zaměstnavatelů či zaměstnanců jsou obecně 

nazývány sociálním dialogem.12  

Stát kromě tripartitního jednání a vystupovaní jako zaměstnavatelský 

subjekt upravuje pravidla pro kolektivní vyjednávání jako zákonodárce. U nás 

tak učinil přijetím zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Přijímání 

právní úpravy však není jediný přístup. V některých zemích si strany 

kolektivního vyjednávání samy sjednávají pravidla společného postupu, jako 

např. v některých skandinávských zemích. V Německu jsou státem 

stanovená pravidla velmi podrobná, jinde se zase spíše spoléhá na historicky 

vyvinutou praxi, „fair play“ a soudní výroky jako např. v převážné většině 
                                                 
10 viz Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H.Beck,2004, 
str. 372 
11 blíže viz I. Tomeš , V. Tkáč, Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, Prospektrum, 1993, str. 
74 
12 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 372 
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anglosaských zemí. Tak tomu bylo u nás při ustanovení Rady hospodářské a 

sociální dohody v ČSFR, která vznikla smlouvou mezi státem, 

zaměstnavatelskou a odborovou reprezentací. V tripartitní shodě vznikl Statut 

i Jednací řád „Rady“. Obdobně postupovali sociální partneři obou republik.13 

Vedle toho působí stát v kolektivním vyjednávání jako soudce nebo 

rozhodce. Dává tím stranám jistotu, že mohou obsah kolektivních smluv 

právně vymáhat, že mohou strany spory z těchto smluv řešit soudní cestou. 

V ČR plní tuto úlohu obecné soudy a rozhodci ustanovení dle zákona č. 

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

 

2.2.2 Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace 

 
Zaměstnavatelem se pro účely zákoníku práce rozumí právnická nebo 

fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. 

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích 

jako zaměstnavatel vzniká narozením, avšak způsobilost vlastními úkony 

nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích vzniká 

až dosažením 18 let věku. 

 Postavení zaměstnavatelů, kteří jsou právnickými osobami, se řídí 

občanským zákoníkem. § 19a odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že 

právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo jiného zákonem 

určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti 

zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Jako 

zaměstnavatel může vystupovat v pracovněprávních vztazích i Česká 

republika. V tomto případě je právnickou osobou a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů za ní vykonává organizační složka státu, která 

zaměstnance zaměstnává. 

Právo sdružovat se má v České republice ústavní základ v čl. 27 Listiny 

základních práv a svobod. Zaručuje tím koaliční svobodu, přičemž koalicí se 

rozumí zejména sdružení zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, jehož cílem a 

účelem je formulování, prosazování, obhajování i podporování jejich zájmů při 

                                                 
13 I. Tomeš , V. Tkáč, Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, Prospektrum, 1993, str. 82-83 
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utváření a stanovení pracovních, sociálních nebo hospodářských podmínek.14 

Předpisem, který toto základní právo konkretizuje a který upravuje vznik 

organizací zaměstnavatelů a jejich asociací, je zákon č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona 

organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů vznikají nezávislé na státu a stát 

nesmí zasahovat do vnitřních záležitostí těchto organizací. Ministerstvo vnitra 

pouze eviduje jejich vznik a dohlíží na to, aby tato sdružení nevyvíjela činnost 

politických stran, podnikatelských subjektů podle zvláštních zákonů apod. 

Podle tohoto zákona může vzniknout odborová organizace, jakož i 

organizace zaměstnavatelů, sdružením tří členů. Zákonná úprava respektuje 

zejména Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování 

a ochraně práva odborově se organizovat, jenž je součástí právního řádu 

České republiky. 

Zaměstnavatelé se sdružují v zaměstnavatelských konfederacích. 

Největší z nich jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy. Konfederace spolu se Svazem 

průmyslu a dopravy ČR reprezentuje zaměstnavatele v Radě hospodářské a 

sociální dohody – tripartitě. 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je 

otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů. Základními statutárními dokumenty jsou Statut a 

Jednací řád. Konfederace zejména formuluje společné podnikatelské a 

zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti 

s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a 

odbory, zejména v různých formách konzultací s vládou, podporuje 

prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších 

oblastech, koordinuje společné zájmy svých členů a přispívá k upevňování 

spolupráce mezi nimi, spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy 

ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářskou komorou ČR, 

Agrární komorou ČR a dalšími organizacemi.15  

                                                 
14 Prof. JUDr. V. Pavlíček a kolektiv, Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář – 2. díl Práva a 
svobody, 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání 
15 viz http://www.kzps.cz/ 
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Orgány Konfederace je Koordinační rada, Dozorčí rada a Sekretariát. 

Nejvyšším orgánem Konfederace je Koordinační rada, v níž má každý člen 

Konfederace své zastoupení.  

 Členství k Konfederaci je dobrovolné. Členy Konfederace mohou být 

podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a jiná sdružení, které zastupují 

podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní zájmy svých členů, souhlasí 

s jejím statutem a které byly na základě členské přihlášky přijaty usnesením 

Koordinační rady Konfederace za členy Konfederace. Členy nemohou být 

právnické osoby již sdružené v některé z členských organizací Konfederace. 

V současné době sdružuje Konfederace tyto organizace: Asociace textilního-

oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), Družstevní Asociace České 

republiky – prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev, 

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, Svaz podnikatelů ve 

stavebnictví v České republice, Unie zaměstnavatelských svazů České 

republiky, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Zemědělský 

svaz. 

Největší zaměstnavatelské sdružení je Svaz průmyslu a dopravy, 

dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České 

republice z oblasti průmyslu a dopravy. Sdružuje členské svazy, které 

zahrnují celkem 1600 společností, v nichž je zaměstnáno kolem 600 000 

zaměstnanců. Členskými svazy jsou např. Asociace sklářského a 

keramického průmyslu, Asociace textilního, oděvního a kožedělného 

průmyslu, Česká asociace pojišťoven, Česká plynárenská unie, Sdružení 

automobilového průmyslu. 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky je nestátní organizace 

nezávislá na vládě, politických stranách a odborech. Orgány svazu jsou Valná 

hromada, Představenstvo, Dozorčí rada, Výkonný aparát a Smírčí výbor. Je 

členem International Organization of Employers (IOE), Confederation of 

European Business (BUSINESSEUROPE), Business and Industry Advisory 

Committee to OECD (BIAC). 

S cílem koordinovat své postupy a aktivity založily Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Agrární komora ČR, 

Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR společné seskupení 

pod názvem Podnikatelská a zaměstnavatelská rada ČR. 
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Na rozdíl od odborů zaměstnavatelská sdružení vyvíjejí svoji činnost jen 

na základě nepovinných příspěvků sdružených organizací. Jako subjekt 

kolektivních pracovních vztahů zaměstnavatelské organizace vystupují 

v tripartitních jednáních a také jako jedna ze smluvních stran při uzavírání 

kolektivních smluv vyššího stupně. 

 

2.2.3 Odborové organizace 

 
Preambule Ústavy Mezinárodní organizace práce prohlašuje, že svoboda 

slova a sdružování je nezbytnou podmínkou stálého pokroku a tvoří tak jeden 

z principů, na kterých je MOP postavena. Povinnost zaručit svobodu 

sdružování tak vyplývá pro všechny členské státy.  

Postavení odborových orgánů a organizací upravují také mezinárodní 

smlouvy a dokumenty, kterými jsou Všeobecná deklarace lidských práv, 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

Evropská sociální charta a úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87, č. 98 

a č. 154. 

Základními principy Úmluvy č. 87/1948, o svobodě odborů a ochraně 

práva dobrovolně se sdružovat, jsou právo zaměstnanců a zaměstnavatelů 

bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i 

stát se členy těchto organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí 

stanovám těchto organizací, která mají právo vypracovat své stanovy a 

administrativní předpisy, svobodně volit své zástupce, organizovat své 

záležitosti a svou činnost, formulovat svůj program činnosti. Veřejné orgány 

se musí zdržet jakéhokoli zásahu, který by omezoval toto právo nebo 

zabraňoval jeho zákonnému provádění. Organizace zaměstnanců nebo 

zaměstnavatelů nepodléhají rozpuštění nebo zastavení činnosti 

administrativní cestou, organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů mají právo 

ustavovat federace a konfederace (zaměstnanecké organizace a 

zaměstnavatelská sdružení), jakož i stát se jejich členy. Každá organizace, 
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federace nebo konfederace má právo se stát členem některé mezinárodní 

organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů.16 

Článek 27 Listiny základních práv a svobod upravuje právo každého 

svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a 

sociálních zájmů. Podrobná úprava vzniku odborových organizací a jejich 

konfederací je obsažena v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Odbory jako sdružení zaměstnanců podporují a ochraňují jejich pracovní, 

hospodářské, sociální a jiné zájmy. 

Základním článkem odborové struktury jsou základní organizace, které 

působí u zaměstnavatele tj. na úrovni podniků, tzv. podnikové odborové 

organizace. Mohou vznikat i tzv. místní odborové organizace, které sdružují 

zaměstnance různých podniků (zaměstnavatelů) v jednom místě. V některých 

regionech působí základní odborové organizace na regionálním principu, tj. 

sdružují členy odborů a zastupují zaměstnance více zaměstnavatelů v daném 

regionu. V dnešní době je to spíše výjimkou. Podnikové odborové organizace 

jednoznačně převládají. Vyšším odborovým orgánem jsou odborové svazy, 

v nichž jsou většinou sdruženi členové odborů nebo základní organizace 

především podle profesního hlediska. Odborové svazy se dále mohou 

sdružovat v konfederace, asociace nebo federace. V České republice 

převládá spíše konfederační princip, který zaručuje odborovým svazům 

naprostou nezávislost.  

V České republice neexistuje samostatná právní úprava upravující 

postavení a oprávnění odborů. Úprava je obsažena zejména v zákoníku 

práce a dalších právních předpisech. Odbory jsou jedním z nejvýznamnějších 

subjektů kolektivního vyjednávání, mají svým způsobem v kolektivním 

pracovním právu privilegované postavení. Disponují právy a povinnostmi, 

které se uplatňují ve všech formách, v nichž se uskutečňují kolektivní 

pracovní vztahy. Ze zákona jsou odbory jedinými legitimními zástupci všech 

zaměstnanců v právním slova smyslu v pracovněprávních vztazích včetně 

kolektivního vyjednávání. Odborové organizace zastupují v pracovněprávních 

vztazích i zaměstnance odborově neorganizované, tedy nečleny odborů. 

Právo kolektivně vyjednávat a uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má 

                                                 
16 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 377 
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pouze odborová organizace.17 Důležitou roli hrají i v realizaci práva na 

informace, práva na projednání, práva kontroly, práva účasti v legislativním 

procesu a práva spolurozhodování. 

 

2.2.4 Rada zaměstnanců 

 
Rady zaměstnanců jsou prostředníkem mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, pokud jde o realizaci práva zaměstnanců na informace a 

projednání ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie. Právní úprava jim 

nedává postavení právnické osoby a právní subjektivitu, tudíž nemohou 

jednat s právními důsledky. Zvláštností dřívější právní úpravy bylo, že 

nepřipouštěla, aby odbory a rady zaměstnanců působily v podniku vedle 

sebe. Vymezovala funkci rad jen jako alternativní způsob řešení pro případ, 

že odborová organizace u zaměstnavatele nebude působit. Nález Ústavního 

soudu č. 116/2008 Sb. tuto úpravu zrušil a nyní je tedy možné radu 

zaměstnanců zvolit i u zaměstnavatele, u kterého odborová organizace 

působí.18 Shoduji se s názorem Ústavního soudu, že zákoník práce touto 

úpravou nepřímo nutil zaměstnance k založení odborové organizace, aniž by 

to bylo jejich skutečnou vůlí a tím  znemožňoval realizaci ústavního práva 

zaměstnanců zvolit si ten orgán, který je bude v oblastech vymezených 

příslušnými ustanoveními zákoníku práce zastupovat. Nově tedy jestliže u 

zaměstnavatele působí rada zaměstnanců a začne u něj působit odborová 

organizace, plní zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči všem zástupcům 

zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném 

způsobu součinnosti. 

Rady zaměstnanců nemají právo kolektivně vyjednávat a uzavírat 

kolektivní smlouvy a nemohou ani využívat krajního prostředku při řešení 

kolektivních sporů, kterým je stávka.19 Jinak jsou plnohodnotnou institucí 

sociálního dialogu, která však nenahrazuje funkce odborů. Smyslem 

                                                 
17 Srov. § 22 a § 24 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
18 Srov. § 281 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
19 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 381 
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vytvoření rady je výhradně zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a 

zaměstnavatelem.20  

Pro zabezpečení práva na nadnárodní informace a projednání byla 

v rámci transpozice práva ES zapracována do zákoníku práce směrnice o 

zřízení evropské podnikové rady. Vedle rady zaměstnanců tak česká právní 

úprava umožňuje ustanovení evropské rady zaměstnanců a to dvěma 

způsoby – ujednáním nebo přímo ze zákona.21 

 

2.2.5 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je 

zastupitelským subjektem zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Zabezpečuje v této oblasti právo zaměstnanců na informace a 

projednání. Stejně jako u rady zaměstnanců již neplatí, že tomu tak může být 

jen u zaměstnavatele, kde nepůsobí odborová organizace.  

Celkový počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti 

vykonávaných prací. Je možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 

zaměstnanců. Počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci určí zaměstnavatel po projednání s volební komisí.  

Působnost je odlišná od působnosti rady zaměstnavatelů a tudíž je možné 

zvolit u zaměstnavatele jak radu zaměstnanců, tak i zástupce pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. 

Ani rada ani zástupce však nemají právní subjektivitu. Nemohou proto 

činit právní úkony s právními důsledky.  

Volba zástupců pro BOZP je svobodným rozhodnutím zaměstnanců. 

Jestliže k volbě nedojde a u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, 

plní zaměstnavatel povinnost informovat a projednávat stanovený okruh věcí 

přímo vůči jednotlivým zaměstnancům.  

 

                                                 
20 o jejich ustanovení blíže viz zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
21 blíže viz § 293 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Formy kolektivních pracovněprávních vztahů 
 

Kolektivní pracovněprávní vztahy se realizují formami a způsoby, které 

jsou různorodé. Obsah vyplývající z těchto vztahů je dán zamýšleným 

účelem. Jen některé formy jsou právně regulované. Nejvýznamnějším 

vztahem kolektivního pracovního práva zůstává kolektivní vyjednávání, které 

se odehrává jak na úrovni podniků mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací u něho působící (odborovými organizacemi u něho působícími), 

tak i na úrovni odvětví, tj. mezi vyšším odborovým orgánem (odborovým 

svazem) a organizací zaměstnavatelů. Vedle tohoto kolektivního vyjednávání 

tak převážně odborové organizace mají zákonem garantovaná oprávnění, 

kterým odpovídají povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. 

Pracovněprávní úprava vztahy příslušných subjektů upravuje výslovně 

jako právo na informaci, právo součinnosti (projednání), právo kontroly, právo 

spolurozhodování, právo rozhodování a právo na účast v legislativním 

procesu. Vedle odborové organizace si mohou zaměstnanci zvolit radu 

zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci k zajištění práva na informace a projednání. Stát a zaměstnavatelé a 

na druhé straně příslušné odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci 

pro BOZP vystupují v rámci pracovněprávních vztahů podle své pravomoci a 

působnosti. Práva a povinnosti uvedených účastníků tvoří obsah těchto 

vztahů a projevují se navenek v uvedených formách. 

 

2.3.1 Právo na informace 

 
Je jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů. § 13 odst. 2 

písm. d, zákoníku práce stanoví povinnost poskytovat zaměstnanci informace 

v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním. Právo na 

informace v sobě zahrnuje povinnost zaměstnavatele poskytnout informace 

v zákonem stanoveném okruhu.22 K zajištění práva na informace a projednání 

si mohou zaměstnanci zaměstnavatele zvolit radu zaměstnanců, popřípadě 

zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příjemcem je dále 

                                                 
22 blíže viz § 279 ZPr. 
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i odborová organizace23, pokud u zaměstnavatele působí nebo přímo 

zaměstnanec. 

Poskytnutí informací znamená výhradně zprostředkování vědomosti 

příjemci o rozhodnutích zaměstnavatele, která přijal nebo hodlá přijmout. 

Poskytnutí informace zprostředkuje pouze vědomost druhého účastníka. 

Informováním se 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 (§ 278 odst. 2 ZPr.). Lze ji chápat jako určitou 

skutečnost, která se může bezprostředně dotýkat zaměstnanců v pracovním 

poměru a je schopná tím tento poměr ovlivnit ať negativně či pozitivně. 

Informace je zpravidla podávána jako zpětná. Z obsahu některých povinných 

informací však vyplývá, že se může jednat o informaci o skutečnostech, které 

ještě nenastaly, ale o kterých zaměstnavatel uvažuje.  

Součástí práva na informace se stal i přístup k nadnárodním informacím. 

Stalo se tomu tak začleněním směrnice Rady č. 94/45/ES do zákoníku práce, 

ve kterém nalezneme rozsáhlou úpravu tohoto institutu.24  

 

2.3.2 Právo projednání 

 
Jde o takovou formu spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, 

která spočívá v povinnosti zaměstnavatele předložit vyjmenované okruhy 

otázek zaměstnancům k projednání či konzultaci, a to předtím, než ve věci 

rozhodne. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. 

Zaměstnavatel je 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 (§ 278 odst. 3 ZPr.). Bez ohledu na 

                                                 
23 Srov. § 287 odst. 1 ZPr. 
24 viz § 288 a násl.. z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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závěr či výsledek projednání má právo ve věci rozhodnout pouze 

zaměstnavatel. Podle § 19 odst. 3 věty druhé ZPr vyžaduje-li tento zákon, 

aby právní úkon byl s příslušným orgánem pouze projednán, není právní 

úkon neplatný, i když k tomuto projednání nedošlo. Nesplnění povinnosti věc 

předem projednat v příslušném odborovém orgánu je porušením právní 

povinnosti stanovené v zákoníku práce, které může být postiženo uložením 

pokuty za porušení pracovněprávních předpisů. 

Projednávání má význam zejména v určitém kontaktu a případné 

konfrontaci mezi subjekty, jejichž zájmy se prolínají. 

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat např. pravděpodobný 

hospodářský vývoj u zaměstnavatele, zamýšlené strukturální změny 

zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření 

ovlivňující zaměstnanost apod.25 

 

2.3.3 Právo spolurozhodování 

 
O spolurozhodování odborových organizací se zaměstnavatelem o 

opatřeních v oblasti pracovněprávních vztahů se jedná tehdy, když opatření 

navrhovaná zaměstnavatelem může zaměstnavatel učinit pouze 

s předchozím souhlasem odborové organizace nebo v dohodě s ní. 

Výsledkem musí být tedy shoda, jinak zaměstnavatel nemůže daná opatření 

přijmout. Jedná se o další činnost, kterou může vykonávat pouze odborová 

organizace a zaměstnavatel. Výčet případů je v právních předpisech 

taxativní, tudíž jej nelze rozšiřovat dohodou sociálních partnerů.  

Rozdíl mezi informováním či projednáním a spolurozhodováním je ten, že 

se jedná o společné rozhodnutí zaměstnavatele a odborové organizace a 

pokud si zaměstnavatel nevyžádá předchozí souhlas, jedná v rozporu 

s právními předpisy. Následkem tohoto jednání může být neplatnost těchto 

rozhodnutí a to podle § 19 odst. 3 ZPr. Zákoník práce, popřípadě zvláštní 

zákon, výslovně stanoví, kdy je právní úkon bez předchozího souhlasu 

odborové organizace neplatný. Jedná se např. o výpověď nebo okamžité 

zrušení pracovního poměru zaměstnance, pokud je členem orgánu odborové 

                                                 
25 blíže viz § 280 a § 287 odst. 2 ZPr. 
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organizace, během jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení 

(§ 61 odst. 2 a 4 ZPr.) Dalším příkladem, kdy je třeba předchozího souhlasu 

odborové organizace je vydání pracovního řádu. Bez sankce neplatnosti je 

například stanovení plánu dovolených.  

 

2.3.4 Právo kontroly 

 
Podle § 321 odst. 1 ZPr odborové organizace dbají o dodržování tohoto 

zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů. Oprávnění odborové 

organizace vykonávat kontrolu nad dodržováním právních předpisů a 

závazků z kolektivních smluv bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu č. 

116/2008 Sb. Docházelo tím k narušování vyváženosti vztahu mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, nehledě na to, že kontrola dodržování 

právních norem je typickou činností státu. Stát může pověřit kontrolou a 

rozhodováním o právech a povinnostech fyzických a právnických osob jiný 

nestátní subjekt, ten ji však může vykonávat jen jménem státu. Ústavní soud 

vysvětluje zrušení těmito slovy „Odborová  organizace  je  nadána pravomocí 

vrchnostensky, jednostranně ve věci rozhodnout a zasáhnout tím do práv a 

povinností zaměstnavatele. Odborová organizace tedy  vystupuje  vůči  

zaměstnavateli  autoritativně,  byť  takové právo nelze dovodit  ani  z  Ústavy,  

ani  z  žádné mezinárodní smlouvy závazné pro Českou republiku podle čl. 

10 Ústavy, ani z práva EU.“ 26 Souhlasím s názorem Ústavního soudu, že tyto 

široké kompetence odborové organizace v kontrolní oblasti, týkající se 

veškerých pracovněprávních předpisů včetně kolektivní smlouvy, byly 

v rozporu s principem rovnosti a narušovaly vyvážený vztah mezi stranami 

kolektivní smlouvy. Jedna smluvní strana kolektivní smlouvy přeci nemůže 

současně kontrolovat i plnění závazků založených touto smlouvou a 

zavazovat druhou stranu k plnění závazků podle svých představ. Po jeho 

zrušení nadále nic  nebrání  zaměstnancům  či  odborovým  organizacím, aby 

upozornili   na   zjištěné   nedostatky   či   na   porušování   předpisů  jak 

                                                 
26 viz nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 
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zaměstnavatele, tak i příslušné kontrolní orgány státu, mohou také navrhnout 

řešení.  

Odborové organizace tak nadále mají právo kontroly nad stavem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci výkon kontroly a za 

tím účelem jí zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své 

povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně 

vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, zajistit možnost 

pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance 

a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými 

pracovními prostředky, zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel 

řádně vyšetřuje pracovní úrazy, zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat, umožnit 

zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 

322 odst. 1 ZPr). Nemůže už ovšem závazným  pokynem  požadovat  od  

zaměstnavatele odstranění závad a v případě  bezprostředního  ohrožení  

života nebo zdraví zaměstnanců další práci zakázat. I toto ustanovení § 322 

odst. 2 bylo nálezem zrušeno s poukazem na to, že právo kontrolovat stav 

bezpečnosti a ochrany   zdraví  při  práci  nemůže  automaticky  znamenat  i  

právo  ukládat zaměstnavateli  závazným  pokynem,  jaká  opatření v této 

oblasti má přijmout. 

 

2.3.5 Právo účasti v legislativním procesu 

 
Pracovněprávní předpisy garantují účast odborovým organizacím jako 

zástupcům hájícím zájmy zaměstnanců a organizacím zaměstnavatelů jako 

zástupcům hájícím zájmy zaměstnavatelů při projednávání návrhů zákonů a 

ostatních právních předpisů. Odborové organizace a organizace 

zaměstnavatelů mají právo na projednání návrhů zákonů a ostatních právních 

předpisů týkajících se důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, 

výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek.27 

Příslušné státní orgány jsou povinny předkládat právní předpisy tak, aby se 

                                                 
27 Srov. § 320 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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k nim odborové organizace a organizace zaměstnavatelů mohly vyjádřit. Tzn. 

že státní orgán má v legislativním procesu povinnost, a to před tím, než 

předpis vydá nebo jej předloží zákonodárnému sboru, předložit vyjmenované 

okruhy právních předpisů k projednání a tyto předpisy nemusí být výhradně 

pracovněprávní, ale týkající se důležitých zájmů zaměstnanců.  

Odborové a zaměstnavatelské organizace mohou dát své připomínky, 

vyjádření, nicméně konečné rozhodnutí je vždy na tom orgánu, který má 

pravomoc k vydání či schválení příslušného právního předpisu. 

 

2.3.6 Kolektivní vyjednávání 

 
Kolektivní vyjednávání je v současné době nejvýznamnější formou účasti 

zaměstnanců na řízení podniků a institucí. Je účinnější než účast zástupců 

zaměstnanců ve správních nebo dozorčích radách či ve vedení podniků, kde 

mohou být vždy přehlasovaní, ale přitom nesou spoluodpovědnost za 

rozhodnutí, se kterým se neztotožnili. Hlavním cílem kolektivního vyjednávání 

je uzavření kolektivní smlouvy. Musí být ovšem respektována zákonná 

pravidla o takovém vyjednávání a zákonné požadavky na obsah kolektivní 

smlouvy, jejichž nedodržení může způsobit neplatnost části jejího obsahu.  

Nicméně předmětem kolektivního vyjednávání může být cokoli, nemusí 

tedy jít jen o uzavření kolektivní smlouvy nebo o její změnu. Kolektivní 

vyjednávání o ostatních záležitostech zákon nevylučuje, je však právem 

neupravené a v praxi se bude řídit procedurálními zvyklostmi mezi oběma 

stranami. 

 

3 Pojetí a vlastnosti kolektivního vyjednávání 

3.1 Právní úprava kolektivního vyjednávání  
 

Právo na kolektivní vyjednávání je jedním ze základních odborových i 

zaměstnavatelských práv. Jeho úprava – a úprava kolektivního pracovního 

práva obecně – je obsažena v mezinárodních, evropských a vnitrostátních 

pramenech.  
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3.1.1 Vnitrostátní prameny 

 
Nejvýznamnějším pramenem ve vnitrostátní úpravě je Listina základních 

práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a to ve 

svém článku 20 a 27. Tento ústavní zákon stanoví, že právo svobodně se 

sdružovat je zaručeno a že každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve 

spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Výkon tohoto práva lze omezit 

jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické 

společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a 

veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a 

svobod druhých (čl. 20). Dále je v Listině upraveno právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů (čl. 

27 odst. 1).  

Požadavky z čl. 20 a 27 jsou provedeny v zákoně č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů. Tento zákon kromě obecného režimu pro vznik sdružení 

podle čl. 20 upravuje rovněž podmínky vzniku odborových organizací a 

organizací zaměstnavatelů. Principy odborové plurality a rovnosti, což 

znamená, že pokud působí u zaměstnavatele více odborových organizací, 

musí zaměstnavatel v případech týkajících se všech nebo většího počtu 

zaměstnanců, kdy právní předpisy vyžadují informování, projednání, souhlas 

nebo dohodu s odborovou organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem 

odborovým organizacím, nedohodne-li se jinak, jsou upraveny v dalším 

prováděcím zákoně a to zákoně č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé 

vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli (tzv. zákon o pluralitě 

odborů). 

Základní právní úpravu pravidel kolektivního vyjednávání obsahuje zákon 

č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání (dále též ZKV). Tento zákon byl přijat 

dne 4. prosince 1990 Federálním shromážděním České a Slovenské 

Federativní Republiky a účinnosti nabyl 1. února 1991. Původně obsahoval 

33 paragrafů a již několikrát byl novelizován. Významnou novelu přinesl 

zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákoníku práce. Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje procesní otázky 

kolektivního vyjednávání a podmínky, za nichž lze kolektivní smlouvu uzavřít. 

Reguluje postup pro uzavírání kolektivních smluv jen v nezbytně nutném 
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rozsahu. Dále upravuje postup při řešení kolektivních sporů, jednak o 

uzavření samotné kolektivní smlouvy, jednak o její plnění. 

Do 31.12.2006 obsahoval také úpravu kolektivních smluv. K 1.1.2007 byl 

však §2 až §6 zákona o kolektivním vyjednávání zrušen a kolektivní smlouvy 

jsou nyní upraveny zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. (dále též jako ZPr.).28 

 

3.1.2 Mezinárodní prameny 

 
Česká republika se zavázala zaručit svobodu koaliční ratifikací 

mezinárodních dokumentů. Na základě čl. 10 Ústavy České republiky jsou 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouva. Patří mezi ně Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech. Právo na svobodné kolektivní vyjednávání 

a podpora jeho rozvoje jsou obsaženy také v úmluvách a doporučeních 

Mezinárodní organizace práce. Jedná se o Úmluvu Mezinárodní organizace 

práce č. 87 z 9. července 1948, o svobodě odborů a ochraně práva odborově 

se organizovat29, č. 98 z 1. července 1949, o právu se organizovat a 

kolektivně vyjednávat30, č. 135 o zástupcích zaměstnanců z r. 1971 31, 

Úmluva MOP č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění 

mezinárodních pracovních norem z r. 197632 a č. 154 z 20. června 1981, o 

kolektivním vyjednávání (dosud nebyla ratifikována). 

 

3.1.3 Evropské kolektivní pracovní právo 

 
Mezi tyto prameny se řadí jak právní akty přijaté v rámci Rady Evropy, tak 

prameny označované jako komunitární právo, které obsahuje legislativu 

Evropských společenství, resp. Evropské unie. 

                                                 
28 viz § 22 a násl. z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
29 vyhlášená pod č. 489/1990 Sb. 
30 vyhlášená pod č. 470/1990 Sb. 
31 vyhlášená pod č. 108/2001 Sb. m. s. 
32 vyhlášená pod č. 109/2001 Sb. m. s. 
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Rada Evropy přijala dva důležité dokumenty, vztahující se mimo jiné na 

oblast kolektivního pracovního práva. Jedná se o Evropskou úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod, sjednanou dne 4. listopadu 1950 

v Římě. V čl. 11 obsahuje záruku koaliční svobody. Upravuje právo každého 

na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružování, včetně 

práva společně s jinými zakládat odbory nebo do odborů vstupovat na obranu 

svých zájmů. Výkon těchto práv nemůže být omezen jinak než zákonem a jen 

z důvodů nutných v demokratické společnosti pro národní bezpečnost, 

veřejnou bezpečnost, obranu pořádku a předcházení zločinům, ochranu 

zdraví nebo morálky nebo ochranu práv a svobody druhých. Nebrání omezit 

zákonným způsobem výkon těchto práv příslušníkům ozbrojených sil, policie 

a státní správy. Československo k této úmluvě přistoupilo a ratifikovalo ji33, 

Česká republika jako nástupnický stát mezinárodní závazky převzala a od 

1.1.1993 je závazná i pro ČR. Druhým důležitým dokumentem je Evropská 

sociální charta s Dodatkovým protokolem, která byla přijata dne 18. října 

1961 v Turínu a ratifikována koncem roku 1999.34 Obsahuje řadu 

pracovněprávních záruk týkajících se kolektivního pracovního práva, mj. 

záruku koaliční svobody (čl. 5) a právo na kolektivní vyjednávání (čl. 6). 

V článku 5 se smluvní strany zavazují, že vnitrostátní zákony nebudou 

omezovat svobodu pracovníků a zaměstnavatelů vytvářet místní, národní 

nebo mezinárodní organizace k ochraně jejich hospodářských a sociálních 

zájmů. Vnitrostátní prameny mohou stanovit, v jakém rozsahu se bude tento 

článek vztahovat na policii a ozbrojené síly.35 S cílem zajistit účinný výkon 

práva kolektivně vyjednávat se Česká republika zavázala v čl. 6 podporovat 

společné konzultace mezi pracovníky a zaměstnavateli. Podporovat tam, kde 

je to potřebné a vhodné, mechanismy pro dobrovolné vyjednávání mezi 

zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi 

pracovníků za účelem stanovení podmínek zaměstnání kolektivními 

smlouvami. Podporovat vytvoření a využívání vhodných mechanismů pro 

smírčí a dobrovolné rozhodčí řízení pro urovnání pracovních sporů a uznat 

právo pracovníků a zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu 

                                                 
33 publikována pod č. 209/1992 Sb. 
34 Srov. sdělení č. 14 a 15/2000 Sb. m. s. 
35 blíže viz čl. 5 Evropské sociální charty 
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zájmů, včetně práva na stávku, s výhradou závazků vyplývajících z platné 

kolektivní smlouvy, kterou před tím uzavřeli. 

V rámci práva Evropského společenství právo na kolektivní vyjednávání 

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podporu sociálního dialogu a další 

kolektivní práva zahrnují čl. 136 až 140 Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Jsou obsaženy též v Maastrichtské smlouvě z r. 1992, 

Amsterodamské smlouvě z r. 1997 a v preambuli Smlouvy o Evropské unii. 

Na zasedání představitelů států a vlád EU v Nice roku 2000 byl přijat 

dokument zvaný Charta základních práv Evropské unie36, který např. v čl. 28 

zaručuje právo zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo jejich organizací na 

kolektivní vyjednávání, popř. na stávku k ochraně svých zájmů. Otázka přijetí 

této Charty je nyní součástí diskusí o ratifikaci Lisabonské smlouvy, která na 

ní ve svém textu odkazuje. Prozatím se tedy jedná jen o politický a nikoliv 

právně závazný dokument.  

K předpisům sekundárního práva týkajících se oblasti kolektivního 

pracovního práva patří např. směrnice Rady č. 77/187/EEC o převodu 

podniku, směrnice Rady č. 80/1107/EEC a č. 89/391/EEC o bezpečnosti 

práce, směrnice Rady č. 97/81/EC o částečném úvazku, směrnice Rady č. 

98/59/EC o hromadném propouštění, směrnice Rady č. 99/70/EC o 

pracovních poměrech na dobu určitou a směrnice Rady č. 94/45/EEC o 

zřízení evropské rady zaměstnanců.37 

 

3.2 Pojem „kolektivní vyjednávání“ 
 

Rozhodující metodou utváření a rozvíjení právních vztahů mezi odbory a 

zaměstnavateli je kolektivní vyjednávání. „Kolektivním vyjednáváním se 

rozumí dohodovací proces, který probíhá mezi stranami zastupujícími zájmy 

subjektů pracovního poměru“.38 Jedná se o určitý proces, v němž sociální 

partneři usilují o shodu při vyjednávání pracovních a mzdových podmínek. 

„Smyslem je dojednat a průběžně uplatňovat dohodnutý soubor pravidel, 

                                                 
36 v českých překladech používán též název Listina základních práv Evropské unie 
37 blíže viz Prof. JUDr. P. Tröster, Kolektivní pracovní právo a evropská právní úprava, Právo a 
zaměstnání 1/2002 
38 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 391 
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která upravují obsahové i procedurální podmínky zaměstnaneckého 

vztahu“39. Výsledkem shodného řešení bývá kolektivní smlouva.  

V souladu s definicí Mezinárodní organizace práce, obsažené v její 

Úmluvě č. 154 z roku 198140, je třeba rozumět pod pojmem kolektivní 

vyjednávání „jednání mezi zaměstnavatelem nebo jednou či více 

organizacemi zaměstnavatelů na straně jedné a jednou či více odborovými 

organizacemi zaměstnanců na straně druhé, jehož předmětem je stanovení 

pracovních podmínek a pravidel zaměstnávání a úprava vztahů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci a rovněž mezi zaměstnavateli nebo jejich 

organizací (organizacemi) a odborovou organizací (organizacemi)“. Tato 

definice však není úplná, protože hned v následujícím článku tato úmluva 

uvádí, že národní právo nebo praxe mohou stanovit, do jaké míry se pojem 

kolektivní vyjednávání bude pro účely úmluvy vztahovat na jednání s jinými 

zástupci zaměstnanců, než jsou představitelé odborů.  

Kolektivní vyjednávání nelze definovat podle obsahu nebo cíle, protože ty 

mohou být rozmanité. Uzavření kolektivní smlouvy je jen jedním z nich. Cílem 

může být dále například ovlivnění legislativy nebo politického rozhodnutí. Je 

proto užitečné zůstat u definice založené na sociálních subjektech tohoto 

procesu, kterými vždy budou odbory a zaměstnavatelé.  

I když se kolektivní vyjednávání zásadně řídí principem smluvní volnosti, 

zákon o kolektivním vyjednávání ji výrazně omezuje. Vyjadřuje tím intenzivní 

společenský zájem na úspěšném dovršení tohoto procesu.41 

 

3.3 Subjekty kolektivního vyjednávání 
 

Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje kolektivní vyjednávání mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za 

případné součinnosti státu a to pouze s cílem uzavření kolektivní smlouvy. 

Kolektivní vyjednávání tak probíhá mezi dvěma subjekty, které jsou 

smluvními stranami kolektivní smlouvy. Jedná se tedy o užší úpravu než 

v Úmluvě MOP č. 154. Z této úpravy tedy vyplývá, že subjektem může být jen 
                                                 
39 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 391 
40 Česká republika ji dosud neratifikovala. 
41 JUDr. B. Šubrt, kapitola 5 Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, Mzdy 2008, ASPI 



 31 

subjekt s právní subjektivitou, tzn. subjekt způsobilý k právním úkonům a 

způsobilý nést odpovědnost za porušení právních předpisů. 

Odborové organizace vznikají nezávisle na státu sdružením nejméně tří 

osob. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako 

zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo odvětví, což je provedeno 

zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem o pluralitě 

odborů, tj. zákonem č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi 

odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Jedná se o reakci na dřívější 

výlučné postavení jednotné odborové organizace – Revolučního odborového 

hnutí. Vyznačují se snahou zajistit absolutní odborovou pluralitu. Činnost 

odborových organizací a vznik a činnosti 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.42 

Nezávislost vzniku odborových organizací na státu patří k základním 

požadavkům Úmluvy č. 87. Tento požadavek však zákon č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, v původním znění, nerespektoval. Proto byl doplněn 

novelou č. 300/1990 Sb., která v novém § 9a nahradila u odborových 

organizací a organizací zaměstnavatelů registraci ministerstvem vnitra 

evidencí s tím, že se stávají právnickými osobami již doručením příslušného 

návrhu, resp. dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (tedy 

ministerstvu vnitra) byl doručen návrh na evidenci, a že se na tyto organizace 

nevztahují ustanovení o odstraňování vad a o možnosti návrh odmítnout.43 

Odborovou organizací je tedy každá organizace občanů, která se za 

takovou sama prohlásí a je jako taková evidována ministerstvem vnitra. Což 

do vydání nového zákoníku práce umožňovalo případné zneužití v souvislosti 

se zákonem o pluralitě odborů, který zaměstnavatelům ukládá součinnost a 

spolurozhodování se všemi u něj působícími odborovými organizacemi, 

nedohodne-li se s nimi jinak, a také při sjednávání podnikových kolektivních 

smluv s ním všechny tyto organizace jednají jen společně a ve vzájemné 

shodě, pokud se mezi sebou a s ním nedohodnou jinak. Tím hrozilo, že 

zaměstnavatel vytvořením pseudoodborové organizace jen z několika málo 

                                                 
42 Srov. čl. 27 Listiny základních práv a svobod 
43 Srov. zákon č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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členů fakticky zablokuje kolektivní vyjednávání. Proto se v novém zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb. uplatnil tzv. princip reprezentativnosti odborů. § 24 

odst. 2 stanovil, že působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, 

musí zaměstnavatel vyjednávat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi 

odborovými organizacemi, které u něho působí. Tyto odborové organizace 

vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a 

ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. 

Nicméně pokud se odborové organizace na společném postupu neshodnou, 

je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací 

nebo více odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u 

zaměstnavatele. Tím vznikla možnost vyloučit menší odborové organizace 

z kolektivního vyjednávání, které blokovaly přijetí kolektivní smlouvy, ačkoli 

s ní ostatní účastníci nebo alespoň většina souhlasí. Princip 

reprezentativnosti tak bránil přehlasování většiny menšinou.  

Vždyť i v zemích EU se princip reprezentativnosti uplatňuje. V sousední 

SRN musí odborové organizace splňovat řadu podmínek, stanovených 

judikaturou spolkového pracovního soudu, aby byly akceptovány jako strany 

kolektivních smluv. Francie má v právní úpravě obsažena pravidla, za kterých 

se kolektivního vyjednávání mohou účastnit jen reprezentativní odborové 

organizace, přičemž reprezentativnost se posuzuje na každé úrovni zvlášť. 

Kritérii jsou zejména počet členů, nezávislost na zaměstnavateli, stáří a 

zkušenosti odborů. Princip reprezentativnosti je dále uplatňován např. také 

v Belgii a Itálii. Ve většině zemí ovšem dochází ke kolektivnímu vyjednávání 

na vyšší úrovni, kdežto v ČR se tak děje na úrovni podnikové. Tudíž princip 

reprezentativnosti tak, jak je upraven v evropských zemích, lze u nás jen stěží 

použít. 

Nicméně proti této nové a dosud pro český právní řád neznámé úpravě se 

postavilo několik odborníků na pracovní právo a také menší odborové 

organizace. Poukazovali za rozpor s čl. 27 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod. Považovali druhou větu § 24 odst. 2 za protiústavní a diskriminační. 

Jiné názory považují za diskriminační opatření např. zvýhodňování jedné 

odborové organizace před druhou poskytováním darů, místností, 

kancelářských potřeb apod., nikoli toto ustanovení, kdy je zaměstnavatel 

oprávněn (a tedy nemusí) uzavírat kolektivní smlouvy s reprezentativními 
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odborovými organizacemi teprve když se mezi sebou nedohodnou. Poukazují 

rovněž na to, že ani mezinárodní úmluvy výslovně princip reprezentativnosti 

odborů nezakazují, naopak že s ním v některých dokumentech počítají, např. 

doporučení Mezinárodní organizace práce č. 163 z roku 1981 o kolektivním 

vyjednávání, požadující v rámci prostředků k podpoře kolektivního 

vyjednávání taková opatření přizpůsobená vnitrostátním podmínkám, která 

zabezpečí, že reprezentativní zaměstnavatelské a zaměstnanecké 

organizace budou uznány pro účely kolektivního vyjednávání, přičemž určení 

organizací s právem kolektivně vyjednávat bude založeno na předem daných 

a objektivních kritériích beroucích ohled na reprezentativní charakter. 

Skupina poslanců a senátorů proto podala návrh Ústavnímu soudu na 

zrušení některých ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve kterém 

kromě jiného navrhovala zrušení § 24 odst. 2 věty druhé a Ústavní soud 

tomuto návrhu vyhověl. Toto ustanovení spolu s dalšími zrušil ke dni 

vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tj. k 14. dubnu 2008. Přikláním se 

k prvnímu názoru a s tímto zrušením naprosto souhlasím. Dle mého názoru 

nelze zvýhodňovat žádnou odborovou organizaci na základě počtu jejích 

členů ani z důvodu jiného. Listina dle mého v tomto případě zcela jasně 

stanoví zákaz jakéhokoliv zvýhodňování některých odborových organizací na 

úkor jiných. „Listina základních práv a svobod ve svém čl. 27 odst. 2 hovoří 

jednoznačně; jakékoli zvýhodňování některé z odborových organizací v 

podniku nebo v odvětví na úkor jiných je nepřípustné…Řešení potenciální 

konfliktní situace, předvídané v § 24 odst. 2 větě druhé zákoníku práce 

(princip majority, reprezentativnost), nelze tedy z ústavněprávního hlediska 

akceptovat.“44  

Největší odborovou konfederací v ČR je Českomoravská konfederace 

odborových svazů (dále jen ČMKOS). Sdružuje 3245 profesních odborových 

svazů a má přibližně 800 000 členů. V odborových svazech jsou odborově 

organizování jednak zaměstnanci podnikatelských subjektů, ale i 

rozpočtových a příspěvkových organizací, zahrnují tedy jak soukromý, tak 

veřejný sektor. Tato konfederace je členem Mezinárodní konfederace 

                                                 
44 blíže viz Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 
45 na svých webových stránkách uvádějí kromě tohoto počtu ještě počet 35 profesních odborových 
svazů, v konkrétním výčtu jich ovšem jmenovitě zveřejňují jen 32 
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svobodných odborů (MKSO). Převážná většina odborových svazů 

sdružených v ČMKOS se stala členy příslušných mezinárodních odvětvových 

organizací (tzv. Sekretariátů – ITS), které existují při MKSO a úzce s ní 

spolupracují. ČMKOS je dále členem Evropské odborové konfederace, 

Mezinárodní organizace práce a spolupracuje např. s Odborovým poradním 

orgánem při OECD (TUAC) apod. 

ČMKOS má pravomoc jednat s nejvyššími představiteli státu tj. 

prezidentem, parlamentem, vládou a ostatními orgány státní moci, správy a 

samosprávy, s organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností, 

uzavírat generální dohodu se sociálními partnery a vládou, zastupovat členy 

konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů a vlády na nejvyšší 

úrovni (tripartita), zastupovat členy komory v nadodvětvových mezinárodních 

organizacích. Její činnost je zaměřena především na tvorbu a realizaci 

sociální politiky, politiky zaměstnanosti, pojistných systémů důchodového 

zabezpečení, daňových předpisů a zásad činnosti neziskových organizací, 

účast v legislativním procesu, která odborům v České republice přísluší stejně 

jako organizacím zaměstnavatelů přímo ze zákona. Další pravomoci ČMKOS 

směřují do oblasti BOZP, pracovního a životního prostředí, prosazování 

principů rovného zacházení, rozvoje veřejných služeb. ČMKOS koordinuje 

společné činnosti členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání, 

v regionální politice aj. Zajišťuje právní pomoc a poradenství v dohodnutých 

oblastech, odborové vzdělávání, odborový informační systém, propagaci, 

průzkum veřejného mínění a zpracovávání odborných analýz a prognóz. 

Posláním ČMKOS je zejména obrana a obhajoba ekonomických, 

pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou 

jednotlivé odborové svazy v ní sdružené; prosazování požadavků členů 

konfederace ve vztahu ke státu, k zaměstnavatelským sdružením a jiným 

subjektům; rozvíjení spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami, 

nadodvětvovými odborovými organizacemi a dalšími mezinárodními 

institucemi; koordinace a obhajoba zájmů členů konfederace na celostátní i 

regionální úrovni. 

Obdobné poslaní mají odborové svazy, které působí na úrovni 

podnikových odborových organizací a na úrovni odvětví. Hlavním úkolem je 

především kolektivní vyjednávání, zejména formou metodické pomoci 
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odborovým organizacím, přímou účastí na kolektivním vyjednávání, 

vzdělávací činností v této oblasti apod. Odborové svazy mají 

celorepublikovou působnost a v podnikatelské sféře sjednávají 

s organizacemi zaměstnavatelů odvětvové kolektivní smlouvy. 

Jak odbory, tak zaměstnavatelská sdružení ve svých základních 

dokumentech zdůrazňují svoji reprezentativnost a nezávislost na politických 

stranách. Každodenní činnost odborů je financována z příspěvků placených 

jejich členy (nejčastěji odváděných srážkou ze mzdy prováděnou 

zaměstnavatelem), které se rozdělují v dohodnutém poměru mezi odborové 

organizace v podnicích a vyšší odborové orgány. Jednotlivé odborové svazy 

pak svými příspěvky financují činnost Českomoravské konfederace 

odborových svazů.  

 

3.4 Sociální dialog 
 

Vedle pojmu kolektivní vyjednávání můžeme někdy slyšet též pojem 

sociální dialog. Uskutečňuje se na základě právních předpisů, ale také na 

základě právem neregulovaných dohod. Jedná se o nejrůznější formy jednání 

mezi sociálními partnery (zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů), 

občanskými sdruženími, profesními komorami apod. Kolektivní vyjednávání je 

jen jednou z forem sociálního dialogu. Také jako jediná forma je v našem 

právním řádu právně regulována. K dalším formám sociálního dialogu patří 

vyjednávání sociálních partnerů za účasti vlády (tripartita), ale také 

vyjednávání na úrovni regionů, které se začíná v posledních letech rozvíjet.  

Sociální dialog znamená v Evropě klasický způsob určování pracovních, 

mzdových, sociálních i obecných hospodářských podmínek. Jeho konkrétní 

podoby jsou různé a pravomoci v této oblasti zůstávají na úrovni jednotlivých 

států. Dialog lze vést za jakýchkoli podmínek, vyznačuje se značnou 

neformálností a je založen na principu rovnosti stran. 
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3.5 Tripartita 
 

S pojmem kolektivní vyjednávání a sociální dialog úzce souvisí též pojem 

tripartitní neboli trojstranné vyjednávání. 

Tripartitní instituce vznikají v evropských zemích již mezi světovými 

válkami, u nás po druhé světové válce vývoj z politických důvodů nebyl 

možný. Teprve po roce 1989 dochází k přijímání nových zákonů, které mění 

postavení odborů a účast zaměstnanců na řízení organizace. Odbory ztrácí 

svou rozhodovací pravomoc, kterou měly za minulého režimu a změnou 

legislativy dochází k jednání o vytvoření systému sociálního partnerství a 

kolektivního vyjednávání.  

Základy kolektivního a tripartitního systému jsou obsaženy v právních 

systémech většiny zemí. Vývoj tripartitního systému je spojen s činností 

Mezinárodní organizace práce, která od svého vzniku funguje na tripartitním 

principu. 

Tripartitní jednání vládě mimo jiné umožňují trvalý přehled o postojích 

odborových a zaměstnavatelských svazů. Sociální partneři by naopak měli 

mít jistotu, že budou mít možnost své postoje prezentovat a zároveň získávat 

informace od svých partnerů v tripartitě.46  

První tripartitní orgán v rámci Československa byl založen 10. října 1990 

pod názvem Rada sociální dohody, který byl několikrát změněn. 

Z dokumentů, na kterých se vláda, zaměstnavatelé a odbory dohodly, vyplývá 

předmět činnosti a postavení jeho orgánů. Jednalo se o Statut, Jednací řád a 

Generální dohodu.  

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) je přímým 

nástupcem Rady sociální dohody České a Slovenské Federativní republiky. 

Rada sociální dohody byla vytvořena na federální i národní úrovni na podzim 

roku 1990 z iniciativy federální vlády s cílem napomáhat zachování sociálního 

smíru v průběhu ekonomické transformace. Návrh akceptovaly jak odborové 

svazy tak vznikající zaměstnavatelské organizace a během několika měsíců 

se podařilo sociálním partnerům prosadit rozšířené tripartitní jednání i na 

konzultace týkající se právě hospodářské a sociální politiky. V této souvislosti 

došlo ke změně názvu na Radu hospodářské a sociální dohody. Po rozdělení 

                                                 
46 viz http://www.cmkos.cz/o-nas/vnejsi-pusobeni/tripartita 
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České a Slovenské Federativní republiky zanikla federální rada, ale nedošlo 

k přerušení činnosti Rady na národní úrovni. Tripartita (RHSD ČR) tak 

funguje prakticky bez přerušení. V průběhu 90. let došlo sice ke změnám 

statutu a k obměně aktérů na straně odborů i zaměstnavatelů, ale tyto změny 

neměly na principiální pozici tripartity vliv.47  

Přijetím nového Statutu a Jednacího řádu Rady hospodářské a sociální 

dohody ČR dne 13. listopadu 1997 na 1. Plenární schůzi Rady hospodářské a 

sociální dohody ČR byly vymezeny podmínky pro obnovení plnohodnotného 

sociálního dialogu. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů jako sociálních 

partnerů vlády došlo k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do 

oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu. 

Rada hospodářské a sociální dohody ČR umožnila v náročném období 

transformace ekonomiky, reformy veřejné správy a postupného přibližování 

České republiky Evropské unii udržet sociální smír. 

Po celou dobu činnosti Rady hospodářské a sociální dohody ČR se sociální 

partneři společně se zástupci vlády aktivně podíleli na formulování řady 

právních norem a posílení sociálního dialogu.48 

Rada hospodářské a sociální dohody České republiky je společným 

dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a 

vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v 

zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ČR 

umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako 

základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.49 

Projednávané problémy v rámci RHSD ČR se vztahují zejména na oblasti 

hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a 

zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné 

správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání a postavení 

ČR v rámci EU. 

 Vývojem od roku 1999 tripartita hraje stále významnější roli a v 

současnosti patří mezi stabilní koordinační, informační a organizačně 

metodický prvek sociálního dialogu v ČR. Svojí úrovní, strukturou a 

                                                 
47 http://www.cmkos.cz/o-nas/vnejsi-pusobeni/tripartita 
48 http://www.vlada.cz/cs/rvk/rhsd/uvod.html 
49 Statut Rady hospodářské a sociální dohody 
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vykazovanou činností patří mezi uznávané instituce sociálního dialogu i v 

mezinárodním měřítku. Jednání a konzultace sociálních partnerů jsou jedním 

z charakteristických rysů Evropského sociálního modelu. Požadavek 

konzultací sociálních partnerů je obsažen v řadě směrnic, doporučení a 

akčních plánů EU. Sociální partneři se stávají hlavními garanty za aplikace 

principů EU týkajících se pracovníků, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, rovné příležitosti, právo na konzultace a právo na přístup k zaměstnání.                                                   

Z dokumentů a záběru činnosti RHSD ČR vyplývá, že není (jak se někdy 

mylně uvádí), poradním či pracovním orgánem vlády ČR. 

Jednání orgánů Rady hospodářské a sociální dohody České republiky tj. 

Plenární schůze, Předsednictva, pracovních týmů, skupin a sekretariátu se 

řídí Statutem a Jednacím řádem. Plenární schůzi RHSD ČR jako nejvyšší 

orgán této tripartity tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců 

odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními 

partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a 

Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy 

České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

České republiky. 

Účelem tripartitních jednání je konzultace některých kroků, které chce 

vláda učinit nebo projednání návrhů, které hodlá předložit Parlamentu 

k projednání. Někdy dochází ke společným rozhodnutím, jejichž výsledkem 

jsou dokumenty, zpravidla nazývané generální dohody, které jsou uzavírány 

v zájmu předcházení sociálnímu napětí a dosažení sociálního smíru. Účelem 

je vyřešit některé ekonomické otázky a otázky sociální na určité období. 

Pravidlem je uzavírání generálních dohod na jeden rok. Sjednávání těchto 

dohod není legislativně upraveno a proto takto uzavřené dohody zavazují 

pouze jejich smluvní strany, tedy vládu, odborové a zaměstnavatelské 

organizace, které generální dohodu mezi sebou uzavřely. Na rozdíl od 

kolektivních smluv nejde o právní nýbrž o politické dokumenty a jejich 

vymáhání je možné jen politickými prostředky. Obsahem generálních dohod 

jsou závazky obecné povahy, jako je projednání a předkládání právních 

předpisů směřujících ke splnění závazků vyplývajících z generální dohody až 

po dosažení dohody v tripartitním orgánu, vzájemná výměna ekonomických 

informací, zajišťování odborových práv, ale i věcné úpravy týkající se 
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zpravidla růstu mezd a jeho přizpůsobování se vývoji životních nákladů a dále 

zaměstnanosti, včetně vytváření nových pracovních míst a hmotného 

zabezpečení uchazečů o zaměstnání.50 Vláda plní své závazky převzaté 

z těchto dohod zejména vydáváním právních předpisů nebo předkládáním 

návrhů zákonů Parlamentu ČR. Odbory a zaměstnavatelé výsledky 

tripartitních jednání převádějí do kolektivních smluv. Tímto způsobem se 

promítá obsah generálních dohod do kolektivních smluv. 

Odbory a zaměstnavatelé nicméně vyjednávají i se zástupci jednotlivých 

resortů a jejich odbornými útvary i mimo tripartitní struktury. Tento způsob 

komunikace s jednotlivými resorty probíhá jak mezi Českomoravskou 

konfederací odborových svazů (ČMKOS), tak i mezi odborovými svazy 

sdružujícími odborové organizace podle odvětvových principů. Jednání se 

vztahují zejména na oblast odměňování zaměstnanců v rozpočtové a 

příspěvkové sféře, tj. ve školství, zdravotnictví, státní správě a samosprávě, 

reformu školství, restrukturalizaci v hornictví a energetice. 

 

4 Proces kolektivního vyjednávání 

Existují různé modely kolektivního vyjednávání. Evropský model se 

vyznačuje nadpodnikovým vyjednáváním, v americkém modelu převládá 

podnikové vyjednávání a asijský model klade důraz na vytváření podmínek 

pro sociální smír a předcházení stávkám. 

Důležité pro proces je stanovit si jeho předmět. Smysluplné vyjednávání 

může začít teprve tehdy, když jednající strany přesně vědí, o čem se bude 

jednat. Zahajuje se buď neformálními kontakty nebo se předkládají písemné 

návrhy. Způsob záleží na okruhu projednávaných otázek, některé vyžadují 

vyšší úroveň jednaní, jiné naopak úroveň podnikovou. 

Výsledkem mohou být nepsané dohody tzv. gentlemen´s agreement, 

nejedná se však o kolektivní smlouvy v pravém slova smyslu. Kolektivní 

smlouvy by měli být psány jednoduše, aby byly všem srozumitelné a vyloučily 

interpretační problémy. 

                                                 
50 Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 
str. 374 
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Na velikosti podniku záleží formálnost kolektivního vyjednávání. V malých 

podnicích bude jednání samozřejmě méně formální než ve větších podnicích, 

kde bude nutné dodržovat předem dohodnutá pravidla jednání.  

 

4.1 Zahájení kolektivního vyjednávání 
 

Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na 

uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně. 

Smluvní strana, která je příjemcem, musí na návrh písemně odpovědět bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li si 

smluvní strany dobu jinou. K stanovení 7 denní lhůty došlo díky novému 

zákoníku práce a zpřísnila se tím tak pravidla týkající se povinnosti příjemce 

návrhu. V písemné odpovědi se vyjadřuje k návrhům, které nepřijala. 

Zavedení lhůty je velmi rozumné, neboť vede ke zrychlení kolektivního 

vyjednávání, nicméně je podle mého názoru příliš krátká na projednání 

protistranou a zároveň vypracování odůvodnění k zamítavým stanoviskům. 

 

4.2 Strategie při kolektivním vyjednávání 
 

Aby jednání byla úspěšná, měla určitou úroveň a nebyla předem 

odsouzena k nezdaru, je třeba dodržovat určitá pravidla. Je důležité si 

stanovit cíle a priority, které budou při jednáních prosazovány. Do 

vyjednávacích týmů by strany neměly nominovat konfliktní typy, na druhou 

stranu ale ani typy pasivní. Dobrý vyjednavač by měl zdravě prosazovat přání 

a potřeby skupiny, za kterou jedná. Cílem by nemělo být porazit druhou 

stranu, ale dosáhnout přijatelného kompromisu. Strany by si tedy měly umět 

naslouchat, respektovat vzájemné požadavky a snažit se problém vyřešit. 

Konfliktům se ale žádné vyjednávání nevyhne. V případě zásadních rozporů 

je vhodné jednání přerušit, aby jednající strany mohly svá stanoviska 

projednat odděleně. 

Je zbytečné snažit se proces jakkoli uspěchat. Každá strana by měla mít 

dostatečný prostor pro přednesení svých návrhů a požadavků a pro jejich 
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odůvodnění. Stejně tak by měla mít čas prostudovat protinávrhy, případně se 

poradit s odborníky.  

Zákoník práce nestanoví přesná pravidla pro kolektivní vyjednávání. Dává 

stranám volnost při vzájemné komunikaci a je jen na nich, jakým způsobem 

svá jednání povedou. Strany si v mnoha případech předem písemně stanoví 

pravidla, kterými se budou při jednáních řídit. 

Pokud podává návrh na zahájení kolektivního vyjednávání zaměstnavatel, 

jeho strategií je podat návrhy např. ve mzdové oblasti v minimálních výších. 

Naproti tomu podává-li návrh odborová organizace, navrhuje nadsazené 

hodnoty jednotlivých položek (např. zvýšení průměrné mzdy, sazby za 

pracovní pohotovost, příplatek za noční práci, délka stanovené pracovní 

doby, benefity, atd.) a navrhuje i požadavky, od kterých může odstoupit, aby 

pak v zásadních bodech dosáhla příznivějších ústupků zaměstnavatele. 

 

4.3 Demokratizace kolektivního vyjednávání 
 

V souladu s Evropskou sociální chartou je nově upraveno právo 

zaměstnance předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání a právo být 

informován o průběhu tohoto vyjednávání (§ 25 odst. 3 ZPr.). 

Jedná se o logický krok, neboť kolektivní smlouva je uzavírána a závazná 

pro všechny zaměstnance, nehledě na to, zda jsou či nejsou členy odborů. 

V minulosti však odborově neorganizovaní zaměstnanci neměli reálnou 

možnost ovlivnit kolektivní vyjednávání ani právo být o jeho průběhu 

informováni.  

Sociální partneři k provedení tohoto práva musí stanovit, jakým způsobem 

mohou zaměstnanci své návrhy na obsah kolektivních smluv předkládat, 

jakým způsobem se jimi budou smluvní strany zabývat a jak budou 

zaměstnanci informování o využití svých návrhů. 

 

5 Kolektivní smlouvy 
 

Od roku 1991 se v České republice začaly postupně vytvářet v oblasti 

pracovněprávní legislativy podmínky k tomu, aby se kolektivní smlouvy staly 
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nástrojem úpravy pracovních podmínek zaměstnanců a vzájemných vztahů 

mezi zaměstnavatelem a odbory tj. sociálními partnery.  

 

5.1 Pojem kolektivní smlouva 
 

Kolektivní smlouvy jsou upraveny nově přímo v zákoníku práce, jak jsem 

již uvedla výše. Ten však neobsahuje definici kolektivní smlouvy, jak tomu 

bylo před nabytím jeho účinnosti v zákoně o kolektivním vyjednávání a pouze 

stanoví, že především v kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo 

platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva 

nebo povinnosti účastníků této smlouvy51.  

Kolektivní smlouvu lze vymezit jako dvoustranný písemný pracovněprávní 

úkon, mající zároveň povahu normativního aktu, který je výsledkem 

kolektivního vyjednávání mezi smluvními stranami a který upravuje 

individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a 

povinnosti smluvních stran.52 

Zákon rozlišuje podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího 

stupně. Podnikové kolektivní smlouvy jsou uzavírány mezi odborovou 

organizací nebo více odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Je 

možné uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu i pro více zaměstnavatelů 

v rámci koncernu či jinak propojených podniků – tzv. skupinové kolektivní 

smlouvy. 

O kolektivní smlouvu vyššího stupně se jedná, je-li uzavřena mezi 

organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo 

odborovými organizacemi - převážně odborovým svazem (§ 23 odst. 4 písm. 

b ZPr.). Jsou uzavírány především na úrovni jednotlivých odvětví. Na rozdíl 

od podnikových jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně ukládány na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jejich uložení se oznamuje ve Sbírce 

zákonů. Např. v Německu hrají kolektivní smlouvy vyššího stupně důležitou 

roli. Kolem 70% všech zaměstnanců je pokryto odvětvovou kolektivní 

smlouvou. I ostatní firmy, které nejsou členy zaměstnavatelských asociací,  

                                                 
51 viz § 23 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
52 JUDr. B. Šubrt, Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání podle změněné právní úpravy, Práce a 
mzda 11/2007 
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kopírují tyto dohody a tím se počet zaměstnanců, na které se odvětvové 

kolektivní vyjednávání vztahuje, ještě zvyšuje.  

Vyšší kolektivní smlouva je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy 

organizace zaměstnavatelů, která takovou kolektivní smlouvu uzavřela. 

Stanovy svazu nebo samotná vyšší kolektivní smlouva však mohou stanovit, 

na který konkrétní okruh zaměstnavatelů se uzavírá, např. pro jaké 

pododvětví. 

Smluvní strany mohou navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno 

sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího 

stupně je závazná i pro další zaměstnavatele v příslušném odvětví. Za 

splnění podmínek stanovených v zákoně o kolektivním vyjednávání tak 

dochází k rozšíření působnosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Podniková kolektivní smlouva bude neplatná v té části, ve které upraví 

práva nebo povinnosti zaměstnanců v menším rozsahu než smlouva vyšší. 

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová 

organizace a uzavírá ji také za zaměstnance, kteří nejsou odborově 

organizováni. Při uzavírání kolektivní smlouvy za ni jedná a smlouvu uzavírá 

její orgán určený stanovami (§ 15 ZPr.). Podpisem oprávněnými osobami se 

kolektivní smlouva stává platnou a závaznou. 

Účastníci kolektivní smlouvy mají povinnost seznámit zaměstnance 

s obsahem kolektivní smlouvy a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření (§ 

29 ZPr.). Oproti dřívější úpravě, kdy byl povinen pouze zaměstnavatel, nově 

mají tuto povinnost obě smluvní strany. Zákon má na mysli hromadné 

seznámení zaměstnanců. Jednotlivě je povinen zaměstnavatel seznámit 

zaměstnance pouze ve dvou případech a to v rámci písemné informace o 

obsahu pracovního poměru, kterou je nutné do jednoho měsíce od vzniku 

pracovního poměru zaměstnanci předat a uvést v ní i údaj o kolektivních 

smlouvách. Druhý případ se vztahuje k nástupu do práce, kdy musí být 

zaměstnanec seznámen mimo jiné i s kolektivní smlouvou. 
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5.2 Doba účinnosti kolektivní smlouvy 
 

Kolektivní smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou a nově také na dobu 

neurčitou. V druhém případě existuje výpovědní doba 6 měsíců, která začíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

účastníku kolektivní smlouvy. Je možné ji ovšem vypovědět nejdříve po 

uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. Je-li ukončení doby určité, na kterou 

je kolektivní smlouva uzavřena, vázáno na splnění podmínky, musí také 

smlouva obsahovat údaj o nejzazší době její účinnosti (§ 26 odst. 1 ZPr.). 

Jedná se o případy, kdy je kolektivní smlouva uzavřena na dobu do uzavření 

nové kolektivní smlouvy a bez uvedení data nejzazší účinnosti (tj. že je 

účinná nejdéle do stanoveného data) by tak šlo o smlouvu na dobu neurčitou 

bez výpovědní doby. 

Kolektivní smlouva může mít nyní i zpětnou účinnost. Účinnost kolektivní 

smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla uzavřena a končí 

uplynutím tohoto období. Z toho vyplývá, že kolektivní smlouva uzavřená 

např. 15. února 2008 na rok 2008 je zpětně účinná od 1. ledna 2008. Jedná 

se o specifický atribut příslušející výlučně kolektivní smlouvě jako právnímu 

úkonu normativní povahy. Povinnosti zaměstnancům zpětně ukládat nelze, 

nicméně nijak nebrání ve zpětném uspokojení jejich práv, pokud se tak strany 

dohodly. 

 

5.3 Obsah kolektivních smluv 
 

Zákoník práce je postaven na zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“. V 

§ 2 odst. 1 stanoví, že práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích 

mohou být upravena odchylně od zákona, jestliže to tento zákon výslovně 

nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není 

možné odchýlit. Odchýlit se není možné od ustanovení, která zapracovávají 

předpisy Evropských společenství, pokud ovšem nejde o odchýlení ve 

prospěch zaměstnance. Podobně platí, že úprava mzdových, popřípadě 

platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích nemůže být 

nižší nebo vyšší než je právo, které stanoví zákoník práce, kolektivní 

smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. 
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Obsah kolektivních smluv lze členit na normativní a smluvněprávní. Na 

základě normativních ujednání vznikají individuální práva jednotlivým 

zaměstnancům, tj. blíže neurčenému počtu fyzických osob. Tato ustanovení 

mají povahu pramene práva a kolektivní smlouva tak působí obdobně jako 

právní předpis. Splnění těchto práv se mohou zaměstnanci domáhat žalobou 

u soudu. Ze smluvněprávních závazků nevznikají nároky jednotlivým 

zaměstnancům, ale stanoví hromadné pracovní podmínky nebo se jimi 

upravují vztahy mezi smluvními stranami. Z jejich neplnění vznikají kolektivní 

spory.53 

Kolektivní smlouvy mají obvykle následující obsahovou strukturu: 

• ustanovení, která se týkají kolektivní smlouvy jako celku, 

• vzájemné závazky smluvních stran blíže vymezující jejich vztahy, 

• pracovněprávní nároky a pracovní podmínky zaměstnanců, 

zejména zvýšení či rozšíření pracovněprávních nároků oproti 

pracovněprávním předpisům, stanovení některých dalších 

pracovních podmínek apod., 

• mzdové podmínky, 

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci (především významná 

opatření k jejímu zajištění), 

• sociální podmínky a výhody zaměstnanců. 

 

Návrh kolektivní smlouvy obsahuje příloha č. 1 této diplomové práce. 

 

5.4 Změny kolektivních smluv 
 

Smluvní strany si mohou dohodnout možnost změny kolektivní smlouvy. 

Zároveň musí stanovit rozsah, v jakém je změna možná, tzn. jaké závazky 

mohou být měněny či doplněny. Při této změně se postupuje jako při 

uzavírání kolektivní smlouvy (§ 8 odst. 5 ZKV). Změnu je možné provést 

kdykoli. Možnost musí být nicméně v kolektivní smlouvě výslovně stanovena, 

jinak je jednání o změně kolektivní smlouvy právně nevynutitelné. K vymezení 

                                                 
53 blíže viz JUDr. B. Šubrt, Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání podle změněné právní 
úpravy, Práce a mzda 11/2007 
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rozsahu může dojít výčtem konkrétních ustanovení nebo jen obecným 

způsobem, např. při změně právních předpisů může být jednáno o změně 

dotčených ustanovení kolektivní smlouvy. 

Není ovšem vyloučeno, aby smluvní strany kolektivní smlouvy změnily i 

bez předchozího smluvního ujednání. V tomto případě se ale na změnu 

nebude vztahovat postup stanovený zákonem, neboť nepůjde o kolektivní 

vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. 

 

6 Kolektivní spory 

Kolektivní pracovní spory vznikají z kolektivních pracovněprávních vztahů. 

Na jedné straně vystupuje zaměstnavatel a na straně druhé zájmová 

organizace zaměstnanců reprezentována odborovou organizací.54 

V rámci kolektivního vyjednávání strany hájí a prosazují své názory a 

požadavky. Z podstaty vyjednávání vyplývá, že tyto požadavky bývají často 

odlišné. Cílem kolektivního vyjednávání je v rámci dialogu najít společné 

řešení problémů a vzájemný kompromis. Může ovšem nastat situace, kdy 

k vzájemné shodě nedojde a tento rozpor je nutno řešit. 

Kolektivními spory dle zákona o kolektivním vyjednávání jsou spory o 

uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze 

kterých nevznikají nároky (individuální práva) jednotlivým zaměstnancům (§ 

1O ZKV). Účastníky kolektivního sporu jsou smluvní strany navrhované nebo 

platné kolektivní smlouvy. Mohou být řešeny několika prostředky a to v řízení 

před zprostředkovatelem, v řízení před rozhodcem, dále pak stávkou a 

výlukou jako krajními prostředky. Zákon stanoví konkrétní pravidla pro využití 

jednotlivých prostředků při řešení vzniklého sporu. 

 

6.1 Řízení před zprostředkovatelem 
 

Nedohodnou-li se strany na uzavření kolektivní smlouvy nebo na plnění 

závazků z kolektivních smluv, první fází řešení sporu je řízení před 

zprostředkovatelem. Jedná se o zvláštní institut, neboť do sporu vstupuje třetí 

                                                 
54 na rozdíl od individuálních pracovněprávních vztahů mezi jednotlivými zaměstnanci a 
zaměstnavateli, řešenými v rámci občanského soudního řízení  
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osoba, jejíž úlohou není spor autoritativně rozhodnout, nýbrž navrhnout 

spravedlivé a objektivní smírné řešení. Řízení je možné po vzájemné dohodě 

smluvních stran. Žádost o řešení sporu před zprostředkovatelem se 

předkládá v písemné formě. Nedohodnou-li se smluvní strany na 

zprostředkovateli, určí zprostředkovatele ze seznamu zprostředkovatelů a 

rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kteréhokoliv ze smluvních stran 

Ministerstvo práce a sociálních věcí55. Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy 

může být takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení 

písemného návrhu na uzavření této smlouvy.  

V případě zvolení zprostředkovatele je řízení zahájeno přijetím žádosti 

zprostředkovatelem, v případě určení ministerstvem je řízení zahájeno 

doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele. Do 15 dnů ode dne 

zahájení musí zprostředkovatel sdělit smluvním stranám návrh na řešení 

sporu. Tento návrh není pro strany závazný a pokud spor není do 20 dnů od 

zahájení vyřešen, je řízení před zprostředkovatelem považováno za 

neúspěšné. Strany se mohou se zprostředkovatelem dohodnout na jiné době. 

Pokud je řízení prohlášeno za neúspěšné, mohou smluvní strany společně 

požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení nového 

zprostředkovatele. Náklady na řízení hradí strany rovným dílem. 

 

6.2 Řízení před rozhodcem 
 

Lze ho považovat za druhou fázi řešení kolektivních sporů. Pokud bylo 

řízení před zprostředkovatelem neúspěšné, mohou se smluvní strany obrátit 

na rozhodce. Řízení může být zahájeno dvěma způsoby. Smluvní strany 

mohou po dohodě písemně požádat rozhodce o rozhodnutí ve sporu. Řízení 

je zahájeno přijetím žádosti rozhodcem. Smluvní strany a rozhodce jsou 

povinni si vzájemně poskytovat požadovanou součinnost. Pokud se ovšem 

smluvní strany na řízení před rozhodcem nedohodnou a jde-li o spor o 

uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat 

nebo o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy, určí rozhodce ze 

seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh 

                                                 
55 k osobě zprostředkovatele blíže viz § 11 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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kteréhokoliv ze smluvních stran Ministerstvo práce a sociálních věcí. V tomto 

případě je řízení zahájeno doručením rozhodnutí rozhodci o jeho určení. 

Rozhodcem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům podle 

práva České republiky, pokud je zapsána v seznamu zprostředkovatelů a 

rozhodců vedeném ministerstvem, pokud již v témže sporu nepůsobila jako 

zprostředkovatel. 

Řízení před rozhodcem je skončeno písemným rozhodnutím, které musí 

rozhodce stranám sdělit do 15 dnů od zahájení řízení. Rozhodce rozhoduje 

spor jen v mezích návrhů smluvních stran (§ 13 odst. 4 ZKV). Pokud se jedná 

o spor týkající se uzavření kolektivní smlouvy, tato smlouva je doručením 

rozhodnutí smluvním stranám uzavřena (§ 12 odst. 6 ZKV). 

Smluvní strany mohou v případě rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z 

kolektivní smlouvy podat návrh soudu na jeho zrušení, pokud se domnívají, 

že je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivní smlouvou. Návrh na 

zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce může smluvní strana podat do 15 

dnů od jeho doručení. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu má sídlo 

smluvní strana, proti níž tento návrh směřuje. Při rozhodování postupuje 

krajský soud podle ustanovení občanského soudního řádu upravujících řízení 

v prvním stupni. Rozhoduje vždy usnesením, proti němuž není přípustné 

odvolání ani obnova řízení. 

V případě zrušení rozhodnutí rozhodce rozhoduje v novém řízení týž 

rozhodce. Pokud s ním alespoň jedna strana nesouhlasí, určí nového 

rozhodce Ministerstvo práce a sociálních věcí. Při novém rozhodování je 

rozhodce vázán právním názorem soudu.  

Nebyl-li podán ve stanovené lhůtě návrh na zrušení nebo změnu 

rozhodnutí rozhodce u soudu, nebo byl-li tento návrh soudem zamítnut, nebo 

řízení zastaveno, nabývá doručené rozhodnutí rozhodce právní moci. 

Oproti řízení před zprostředkovatelem náklady na řízení před rozhodcem 

nenesou smluvní strany nýbrž ministerstvo. 
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6.3 Stávka 

6.3.1 Pojem a právní úprava stávky 

 
V demokratických státech je právo na stávku považováno za kolektivní 

právo pracujících.56 Stávkou se rozumí přerušení či úplné zastavení práce 

větším počtem zaměstnanců, které je jimi provedeno společně a plánovitě za 

účelem dosažení určitého cíle. Vyvíjí se tím na zaměstnavatele nátlak, jehož 

cílem může být např. zlepšení pracovních podmínek, zvýšení mezd či platů, 

obrana proti propouštění, tedy určitý hospodářský nebo sociální požadavek.  

Právo na stávku je ústavně zaručeno Listinou základních práv a svobod 

jen v rámci pracovního boje, jakékoli jiné přerušení práce je bez ústavní 

ochrany. Listina zaručuje právo na stávku ve svém čl. 27 odst. 4 za podmínek 

stanovených zákonem, kterým je pouze zákon o kolektivním vyjednávání. 

Stávky z jiných důvodů, než stanoví tento zákon, zakázány nejsou, nicméně 

právo na ně zaručeno není a nelze se jich domáhat a pro zaměstnance 

mohou mít nepříznivé pracovněprávní důsledky. Pokud by totiž 

zaměstnavatel s takovou stávkou nesouhlasil a zaměstnance o tom předem 

upozornil, mohl by to posuzovat jako porušení „pracovní kázně“ a 

požadovat případnou náhradou škody.  

Listina dále stanoví, že právo na stávku vůbec nepřísluší soudcům, 

prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních 

sborů. Zaměstnancům  státní správy a územní samosprávy ve funkcích 

určených zákonem může zákon právo na stávku dle čl. 44 Listiny pouze 

omezit.57 Na ústavní úrovni je záruka na stávku zaručena též v čl. 5 odst. 2 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, který limituje ústavní orgány při vyhlašování nouzového 

stavu. Příčinou vyhlášení tohoto mimořádného stavu nemůže být stávka. 

Nejsou vyloučeny ani stávky politické. Občané mají právo dle čl. 23 Listiny 

právo postavit se na odpor (a to i stávkou) proti každému, kdo by odstraňoval 

demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, 

                                                 
56 Šubrt B., Odbory zaměstnavatelé a právo, Paris 1995 
57 Např. zákon č. 218/1999 Sb., o službě zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, 
stanoví, že nepřísluší vykonávat právo na stávku představeným, což jsou vedoucí státní zaměstnanci od 
vedoucího oddělení správního úřadu výše. 
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jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou 

znemožněny.  

Jen pro úplnost, právo na stávku je zaručeno v řadě mezinárodních 

dokumentů, kterými je ČR vázána. Jedná se např. o Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech nebo Evropskou sociální 

chartu. 

 

6.3.2 Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy 

 
Zákon o kolektivním vyjednávání jako jediný upravuje právo na stávku 

zaručené Listinou, připouští ji jako krajní prostředek v rámci sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy. Stávka může být vyhlášena, nedojde-li k uzavření 

kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany 

nepožádají o řešení sporu rozhodce. Pokud je v kolektivní smlouvě sjednána 

možnost její změny, je přípustná i stávka za tuto změnu, neboť se v případě 

změny kolektivní smlouvy postupuje jako při jejím uzavírání. Zákon připouští i 

stávku solidární, kterou rozumí stávku na podporu požadavků zaměstnanců 

stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy. Vyplývá z toho, že jí 

může být i stávka v rámci jednoho zaměstnavatele, jde-li např. o uzavření 

smlouvy v jiné organizační složce. Podmínkou je, že zaměstnavatel může 

ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu jejichž 

požadavků je solidární stávka vyhlášena.58 

Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o 

jejím zahájení rozhoduje odborová organizace. Pokud u zaměstnavatele 

působí více odborových organizací a nedohodnou-li se, která z nich bude 

stávku vyhlašovat, zahajovat a ukončovat, na základě § 24 odst. 2 ZPr 

vystupují všechny organizace společně a ve vzájemné shodě s právními 

důsledky pro celý kolektiv zaměstnanců. Podmínkou vyhlášení stávky je 

souhlas alespoň dvou třetin 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. 

                                                 
58 Šubrt B., Odbory zaměstnavatelé a právo, Paris 1995, str. 164 
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Odborová organizace musí písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři 

pracovní dny předem, kdy bude stávka zahájena, důvody a cíle stávky, počet 

zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní a seznamy pracovišť, která nebudou v 

době stávky v provozu. 

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 a odchodu z něho nebo jim vyhrožovat 

jakoukoliv újmou (§ 18 ZKV).  

V případě, že je stávka nezákonná (§ 20 ZKV taxativně stanoví, kdy tomu 

tak je), má zaměstnavatel, popřípadě organizace zaměstnavatelů nebo státní 

zástupce možnost podat návrh na určení nezákonnosti stávky. Příslušný je 

krajský soud, v jehož obvodu má sídlo odborová organizace, proti níž tento 

návrh směřuje. Návrh nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při 

rozhodování podle ustanovení občanského soudního řádu, upravujících řízení 

v prvním stupni. 

O ukončení stávky rozhoduje ta odborová organizace, která ji vyhlásila 

nebo rozhodla o jejím zahájení. Ukončení stávky musí odborová organizace 

bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli. Pokud ani po jejím 

ukončení nedojde ke zlepšení podmínek, kvůli kterým byla stávka vyhlášena, 

může následovat řízení před  rozhodcem ve stejné věci nebo dokonce nová 

stávka. V úvahu nepřipadá řízení před zprostředkovatelem, neboť - jak jsem 

již výše zmínila - musí stávce předcházet. 

 

6.4 Výluka 

6.4.1 Pojem a právní úprava výluky 

 
Výlukou se rozumí plánovitě provedené částečné nebo úplné zastavení 

práce zaměstnavatelem. I zde je cílem prosazení hospodářských nebo 

sociálních požadavků. Stejně jako v případě stávky se jedná o krajní 

prostředek pouze v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 
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Listina základních práv a svobod se o právu na výluku výslovně 

nezmiňuje, tento institut je upraven pouze zákonem č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání. 

 

6.4.2 Výluka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy 

 
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. Vyhlášení musí splňovat zákonné podmínky. Zákon o 

kolektivním vyjednávání v § 28 obsahuje taxativní výčet, kdy je výluka 

nezákonná. Jedná se např. o výluku, které nepředcházelo řízení před 

zprostředkovatelem, výluku v případě branné pohotovosti státu a v době 

mimořádných opatření atd. Alespoň tři pracovní dny předem musí 

zaměstnavatel odborové organizaci písemně oznámit zahájení výluky, její 

rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměstnanců, vůči nimž je výluka 

uplatněna. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku 

zaměstnancům, vůči nimž je uplatněna.  

Odborová organizace (stejně jako v případě stávky zaměstnavatel) nebo 

státní zástupce mohou podat návrh na přezkoumání zákonnosti výluky 

krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo příslušný zaměstnavatel, proti 

němuž tento návrh směřuje. Podání tohoto návrhu nemá odkladný účinek. 

Krajský soud postupuje při rozhodování podle ustanovení občanského 

soudního řádu, upravujících řízení v prvním stupni. 

O ukončení výluky rozhoduje zaměstnavatel, který ji vyhlásil. Neprodleně 

o tomto rozhodnutí písemně vyrozumí odborovou organizaci. Ukončení výluky 

oznámí zaměstnavatel též zaměstnancům, vůči nímž byla výluka uplatněna. 
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Závěr 

 
Ve své diplomové práci se věnuji kolektivnímu vyjednávání. Práci jsem pro 

lepší přehlednost rozdělila na šest částí. V první kapitole se věnuji 

kolektivnímu vyjednávání z historického hlediska a jeho významu v současné 

době. Snažím se vystihnout významné momenty ve vývoji kolektivního 

vyjednávání a zdůraznit, proč je i v dnešní době tak důležité. Druhá kapitola 

obsahuje úpravu kolektivního pracovního práva v jeho celku. Soustřeďuji se 

hlavně na jeho subjekty a formy, kdy kolektivní vyjednávání je právě jednou 

z nich. Důraz kladu především na popis státu jako subjektu kolektivních 

pracovněprávních vztahů a odborovou organizaci. Třetí kapitola se již věnuje 

samotnému kolektivnímu vyjednávání. Nejdříve obsahuje jeho právní úpravu 

jak mezinárodní tak vnitrostátní. Dále je zde zmíněn sociální dialog a 

tripartita, kolektivnímu vyjednávání velmi blízké. Kapitola čtvrtá mluví o 

procesu kolektivního vyjednávání, zejména o jeho zahájení a strategii při jeho 

provádění. Hlavní cíl vyjednávání – kolektivní smlouva – je obsažena 

v kapitole páté. Na závěr jsem zařadila pojednání o kolektivních sporech, ke 

kterým může docházet, neboť při kolektivním vyjednávání strany zastávají 

rozdílná stanoviska, mají protichůdné návrhy a kolikrát nejsou schopny 

v samotném jednání dojít k společnému kompromisu.  

 

Svou práci jsem opřela zejména o nové znění zákoníku práce č. 262/2006 

Sb., stěžejním byl zákon o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. a také nález 

Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který zrušil některá ustanovení zákoníku 

práce, která shledal za odporující ústavnímu pořádku. Pro ujasnění některých 

souvislostí a pro celkové porozumění mi byly cenným zdrojem i odborné 

články a publikace. 

 

Podat kompletní popis nebylo jednoduché, neboť právní úprava je značně 

neucelená a v mnohých případech v právním řádu není vůbec obsažena, 

např. co se týče tripartitního jednání a sociálního dialogu. 
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Resume: „Collective bargaining“ 

The topic of my thesis is collective bargaining. I have divided my thesis 

in six chapters to be well-arranged. The first charpter describes the collective 

bargaining from the historical point of view and its significance nowadays. I try 

to express the important moments in the development of the collective 

bargaining and emphasize its importace in todays world. The second chapter 

contains regulation of the collective labour law as a whole. I am focusing 

mainly on the subjects and forms of the collective labour law and collective 

bargaining is right one of them. I am placing the emphasis firstly on the 

description of a state as a subject of collective labour law relationships and 

union organizations. The third chapter focuses on collective bargaining itself, 

contains its domestic and international legal form. The fifth chapter targets the 

process of collective bargaining, especially its initiation and strategy. The 

main goal – a collective agreement – is included in the fifth chapter. A 

collective dispute elaboration is included at the conclusion of my thesis 

because at the collective bargaining each party can have a different point of 

view on a certain topic. 

 

The main source of this thesis is the Act N. 262/2006 Coll., the Labour 

Code of the Czech republic, Act N. 2/1991 Coll., a Collective Bargaining Act, 

and also the judgement of the Constitutional Court of the Czech republic Act 

N. 116/2008 Coll., that annuled some parts of the Labour Code. 

 

It was not easy to analyse this complicated topic because the law form 

of the collective bargaining is not coherent and in many cases it is not even 

included in the Czech legal system, tripartity proceedings, etc. 

 

Seznam klíčových slov a jejich překlad do anglického jazyka: 
 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ = „collective bargaining“ 

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA = „collective agreement“ 

ODBOROVÁ ORGANIZACE = „trade union“ 
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Seznam příloh 

1. Návrh kolektivní smlouvy 
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 Příloha č.1 

 

Firma společnosti                                                         

 
K O L E K T I V N Í    S M L O U V A 

 

na  rok  2009 

(Návrh) 
 

      Společnost ………………….,  zastoupená představenstvem (dále jen zaměstnavatel) 

 
      a  výbor Samostatné odborové organizace společnosti ……………….. a ZV Odborového 
svazu pracovníků ………………… za zaměstnance Společnosti (dále jen zaměstnanci)  
 

uzavřely tuto kolektivní smlouvu: 

 

Část I. Obecná ustanovení 
 

Čl. 1 

 

(1) Kolektivní smlouva vychází z toho, že základní vztahy mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli jsou upraveny zákoníkem práce, zákonem o kolektivním vyjednávání a 
dalšími platnými právními předpisy. 

 

(2) Tato kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, mezd, pracovněprávní a sociální v té míře, v níž nejsou 
upraveny výše uvedenými právními předpisy. 

 

Čl. 2 

 

(1) Obě smluvní strany vycházejí z toho, že jejich společným zájmem je zejména udržení 
hospodářské prosperity zaměstnavatele, jeho ekonomické a finanční rovnováhy a že k 
dosažení tohoto cíle přispívá jejich vzájemná spolupráce. 

 

(2) Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o připravovaných zásadních 
opatřeních a záměrech, které se dotýkají zájmů druhého účastníka tohoto smluvního 
vztahu. Za tímto účelem se v roce 2009 budou konat pololetní jednání mezi smluvními 
stranami. 

 

(3) Zaměstnavatel bude plně respektovat všechna práva zaměstnanců a jejich odborových 
organizací tak, jak vyplývá z listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a dalších 
platných právních předpisů, smluv a dohod. 

  
(4) Zaměstnavatel a zaměstnanci budou rozvíjet korektní vztahy s cílem zabezpečit sociální 

smír. 
 

Čl. 3 
 
(1) Zaměstnavatel bude vždy respektovat právo svobodného odborového sdružování 

zaměstnanců a nebude klást překážky odborové činnosti prováděné podle právních 
předpisů a této kolektivní smlouvy. 
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(2) Zaměstnavatel bude v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, 
kdy obecně závazné právní předpisy vyžadují projednání nebo souhlas odborové 
organizace, plnit tyto povinnosti vůči příslušným orgánům všech zúčastněných 
odborových organizací. 

 
(3) Odborové organizace působící u zaměstnavatele budou pro sjednání kolektivní smlouvy 

vystupovat a jednat s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve 
vzájemné shodě. 

 
(4) V pracovněprávních a obdobných vztazích týkajících se jednotlivých zaměstnanců, 

vystupuje odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Ostatní zaměstnance, kteří 
nejsou odborově organizovaní, zastupuje odborová organizace s největším počtem členů 
v zaměstnavatelské organizaci, pokud zaměstnanec neurčí jinak. 

 
(5) Zaměstnavatel umožní odborovým organizacím vykonávat u něj kontrolu nad stavem 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a kontrolu kvality závodního stravování. 
 
(6) Zaměstnavatel umožní příslušným odborovým orgánům vstupovat na pracoviště 

zaměstnavatele a vytvoří dobrovolným odborovým inspektorům bezpečnosti práce 
nezbytné podmínky pro výkon jejich činnosti. 

 
(7) Zaměstnavatel bude projednávat s pověřenými zástupci odborových organizací v 

termínech dle vzájemné dohody záležitosti zajímající obě strany, minimálně však 1x za 
čtvrtletí v radě vedení. 

 
(8) Zaměstnavatel na svůj náklad vytvoří odborovým organizacím podmínky pro řádný výkon 

jejich činnosti, zejména jim poskytne místnosti s nezbytným vybavením, bude hradit 
nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na využívání telefonní linky, 
intranetových stránek a elektronické pošty ke komunikaci se zaměstnanci.  

 
(9) Při výpovědi zaměstnancům ze strany zaměstnavatele dle § 52 zákoníku práce 

zaměstnavatel oznámí odborové organizaci svůj záměr a důvody dva týdny předem. Obě 
strany se zavazují, že v této lhůtě výpověď projednají. Při případném hromadném 
propuštění postupuje zaměstnavatel podle § 62 a 63 zákoníku práce. 

 
(10) Při výpovědi zaměstnancům podle § 52 ZP se bude zaměstnavatel snažit přednostně 

ukončit pracovní poměr dohodou, včetně sjednání podmínek odchodu. 
 

Část II. Společná ustanovení 
 

Čl. 4 
 

(1) Členové příslušného odborového orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
důvěrných informacích, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud by porušením 
mlčenlivosti mohlo dojít k porušení ochrany utajovaných informací (dle zákona č. 
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů) nebo obchodního tajemství (ve smyslu z. č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník ve znění pozdějších předpisů), nebo oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo 
zaměstnanců. Tato povinnost trvá i po dobu 1 roku po skončení výkonu funkce, pokud 
zvláštní předpis nestanoví jinak. 

 
(2) Zaměstnanci budou chránit zájmy a dobré jméno zaměstnavatele na pracovišti i na 

veřejnosti, při své činnosti respektovat provozní potřeby zaměstnavatele, zdržovat se 
jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s obchodními a podnikatelskými zájmy 
zaměstnavatele, pokud tomu nebrání oprávněné zájmy odborové organizace. 

 
(3) Odborové organizace umožní zmocněncům zaměstnavatele projednat při jednání výboru 

odborů ty záležitosti, na nichž má zaměstnavatel zájem. 
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Čl. 5 
 

(1) Zaměstnavatel předem projedná s výbory odborových organizací zásadnější změny 
zařízení hygienické a sociální vybavenosti pracovišť a zařízení sloužících pro zdravotní a 
rehabilitační péči o zaměstnance. 

Čl. 6 
 

(1) Na písemné sdělení vyžadující odpověď je druhá strana povinna odpovědět v naléhavých 
případech nejdéle do 10 pracovních dnů, v ostatních do 20 dnů. Jde-li o naléhavý případ, 
musí být ve sdělení vyžadujícím odpověď napsáno. 

 
(2) Zaměstnavatel předává výborům odborových organizací následující informace: 

 a) sjednání nových a skončení pracovních poměrů 1x měsíčně 
 b) rozbor hospodaření společnosti čtvrtletně 
 c) zprávu o výsledcích hospodaření společnosti za uplynulý rok 1x ročně 
 d) zprávu o mzdovém vývoji ve společnosti 2x ročně, a to v březnu a v září 
 e) změny v předmětu činnosti zaměstnavatele nejméně 14 dnů před jejich uskutečněním 
 f)  o změně vlastnických vztahů a jiných významných skutečnostech průběžně 
 g) plán výcviku a vzdělávání 1x ročně. 

 
(3) Odborová organizace informuje zaměstnavatele o početním stavu členské základny s 

rozdělením na zaměstnance a důchodce 1x ročně. 
 

(4) Odborová organizace předává zaměstnavateli jmenný seznam těch členů odborových 
orgánů, kteří mohou vystupovat za odborovou organizaci. O každé změně poskytuje 
okamžité informace. 

 
(5) Odborová organizace předává zaměstnavateli informaci o své činnosti 1x ročně. 
 

Část III. Pracovněprávní oblast 
 

Čl. 7 

 

(1) Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin. Stanovená týdenní pracovní doba 
zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem je 38,75 hodiny a zaměstnanců s 
třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem je 37,5 hodiny. 

 

(2) Rozvržení týdenní pracovní doby je dáno vnitřním předpisem resp. dohodou mezi 
zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným s ohledem na povahu práce a provozní 
potřeby pracoviště. V případě, že nedojde k dohodě, stanoví rozvržení týdenní pracovní 
doby zaměstnavatel. Při rozvržení týdenní pracovní doby musí být respektována 
ustanovení § 81 - 85 a § 90 zákoníku práce. 

 

(3) Dovolená se stanovuje ve výměře 5 týdnů v kalendářním roce. Týdnem dovolené se 
rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů.  

 

(4) Zaměstnancům pracujícím na rizikových pracovištích je v souladu s ustanoveními obecně 
platných právních předpisů zaměstnavatelem přiznávána dodatková dovolená. 

 

(5) Zaměstnavatel poskytne volno bez náhrady mzdy z důvodu důležitých osobních překážek 
v práci v souladu se zákoníkem práce, pokud to dovolí provozní důvody a bude s tím 
souhlasit přímý nadřízený zaměstnance. 
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Část IV. Mzdy a systém odměňování 
 

Čl. 8 

 

(1) Systém odměňování a mzdové nároky zaměstnanců se řídí platnými pracovněprávními 
předpisy, zejména ustanoveními zákoníku práce § 109 až 121, § 139 až 150 a 
ustanoveními této kolektivní smlouvy. 

 

(2) Zaměstnancům se zaručují nároky vzniklé na tarifní mzdu, mzdové příplatky a odměnu za 
pracovní pohotovost stanovené v této kolektivní smlouvě, jakož i náhrady mzdy podle 
platných pracovněprávních předpisů. 
 

Čl. 9 
 
(1) Zaměstnavatel zajistí, že vedoucí zaměstnanci jednou ročně projednají s každým 

podřízeným zaměstnancem jeho pracovní výsledky a jeho odměňování. 
 
(2) Prostředky na mzdy a veškeré prémie a odměny budou v r. 2009 ve výši XXX mil. Kč při 

plánovaném zisku YY mil. Kč. Podmínkou plnění tohoto článku je dosažení plánovaného 
hospodářského výsledku společnosti při dodržení ustanovení směrnice „Pravidla 
hospodaření hospodářských středisek společnosti“.  

 
(3) Průměrná základní mzda ve všech divizích bude od 1. 3. 2009 oproti průměrné základní 

mzdě za prosinec 2008 zvýšena nejméně o Z %. 

 

Čl. 10 

 

(1) Vůči všem zaměstnancům je uplatňována časová forma mzdy s měsíčními mzdovými 
tarify. 

  

(2) Zařazení zaměstnanců do tarifních tříd se řídí podle katalogu profesí, který tvoří přílohu č. 
1 této kolektivní smlouvy. 

 

(3) Minimální a maximální mzdové tarify pro jednotlivé tarifní třídy jsou stanoveny takto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarifní třída minimální tarif (Kč) maximální tarif (Kč) 

1    8 000  11 300 

2    8 700  11 900 

3    8 800  12 700 

4    9 000  13 600 

5    9 400  14 600 

6    9 800  15 800 

7  10 300  17 100 

8  11 000  18 800 

9  11 700  21 500 

10  12 600  26 000 

11  13 900  33 000 

12  15 500  44 000 
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(4) Ustanovení odst. (2) a (3) čl. 10 se nevztahují na zaměstnance, s nimiž zaměstnavatel 
uzavřel manažerskou smlouvu nebo individuální smlouvu o mzdě. 

 

Čl. 11 

 

(1) Mzdový tarif (základní mzda) a další mzdové náležitosti každého zaměstnance jsou 
stanoveny ve mzdovém výměru, případně v individuální smlouvě o mzdě nebo v 
manažerské smlouvě. 

 

(2) Pokud je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena manažerská smlouva nebo 
individuální smlouva o mzdě, mohou v ní být vztahy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem upraveny individuálně. 

 

(3) Při vyplácení mzdy nebo náhrady mzdy, příplatků nebo poskytování náhradního volna za 
práci přesčas, ve svátek, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a neděli, za noční 
práci a odměn za pracovní pohotovost se postupuje podle čl. 12 této kolektivní smlouvy, 
resp. podle platných právních předpisů. 

 

(4) Nejvyšší rozsah práce přesčas, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, nesmí 
činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 

 

(4) Období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit osm hodin týdně, je 52 
týdnů po sobě jdoucích. 

 

Čl. 12 

 

(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda zvýšená o 25% průměrného 
výdělku. Jedná-li se o práci nad rámec týdenní pracovní doby v sobotu nebo v neděli, 
přísluší zaměstnanci dosažená mzda zvýšená o 50% průměrného výdělku. Toto platí ve 
všech případech jen tehdy, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na 
poskytnutí náhradního volna místo zvýšení mzdy. 

 

(2) Za dobu práce v rámci stanovené týdenní pracovní doby v sobotu a v neděli přísluší 
zaměstnanci dosažená mzda zvýšená o 25% průměrného výdělku. 

 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek se zaměstnanci poskytuje podle § 
115  zákoníku práce. 

 

(3) Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci příplatek 15,- Kč za hodinu za podmínek, že 
práce v noci trvá déle než 2 hodiny. Za noční práci se považuje práce konaná v době 
mezi 22. a 6. hodinou. 

 

(4) Příplatek za práce ve ztíženém pracovním prostředí se řídí interním předpisem - platnou 
směrnicí „příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí“. 
 

(5) Poskytování cestovních náhrad se řídí vnitřním předpisem - směrnicí „pracovní cesty a 
cestovní náhrady“. 

 

(6) Při pracovní pohotovosti poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za hodinu této pohotovosti 
odměnu ve výši 10 % průměrného výdělku. 

 

(7) Za výkon práce přísluší zaměstnanci mzda, odměna za pracovní pohotovost za dobu 
výkonu práce nepřísluší. 
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Čl. 13 

 

(1) Mzda je splatná měsíčně v poslední pracovní den před 11. dnem měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo některou její složku. 
Výplatní termín je 10. den následujícího měsíce. 

 

(2) Protože technika výplaty mzdy neumožňuje vyplácet mzdy splatné během dovolené před 
jejím nástupem, zavazuje se zaměstnavatel v  souladu s ustanovením § 141 odst. 4 
zákoníku práce poskytnout zaměstnancům přiměřenou zálohu před nástupem na 
dovolenou na základě zaměstnavatelem schválené dovolenky, doručené nejpozději 3 
pracovní dny před nástupem na dovolenou do mzdové účtárny. 

 

Čl. 14 

  

(1) Kromě základní tarifní mzdy, mzdových příplatků a náhrad mzdy stanovených platnými 
pracovněprávními předpisy a touto kolektivní smlouvou mohou být zaměstnancům v 
závislosti na hospodářských výsledcích společnosti a jednotlivých hospodářských 
středisek a na základě zhodnocení jejich individuálního přínosu k dosažení těchto 
výsledků zaměstnavatelem vypláceny ve stanovených měsíčních či ročních termínech 
prémie. 

 

(2) Výši prémií pro jednotlivé zaměstnance stanoví jejich nadřízený vedoucí na základě 
zhodnocení jejich individuálního přínosu k výsledkům činnosti příslušného útvaru, resp. 
na základě zhodnocení plnění konkrétních úkolů a ukazatelů, pokud byly předem 
stanoveny. 

 

(3) Prémie jsou splatné spolu se mzdou za měsíc, v němž byly přiznány. 

 

Část V. Bezpečnost práce a zdravotní péče 
 

Čl. 15 

 

(1) Zaměstnavatel umožní zástupcům odborové organizace provádět kontrolu v oblasti 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

(2) Zaměstnavatel bude ve svém areálu trvale pečovat o kvalitu a čistotu silničních a 
chodníkových komunikací a jejich osvětlení, dbát na dodržování limitu rychlosti aut a tyto 
náležitosti pravidelně 2x ročně kontrolovat. 

 

Čl. 16 

 

(1) Zaměstnavatel bude zajišťovat provoz vlastního zdravotnického zařízení. Zavazuje se 
soustavně dohlížet na kvalitu preventivní zdravotní péče. Seznámí zaměstnance s 
instrukcí pro případ akutní potřeby lékařské péče v době nepřítomnosti lékaře v areálu. 

 

(2) Zaměstnavatel zajistí, aby se všichni zaměstnanci před vznikem pracovního poměru 
podrobili vstupní lékařské prohlídce. 

 

(3) Zaměstnavatel umožní ve svém zdravotnickém zařízení provádění preventivních 
periodických lékařských prohlídek zaměstnanců jedenkrát za dva roky a zajistí zvaní 
zaměstnanců na prohlídky. U zaměstnanců uvedených v seznamu pracujících na 
rizikových pracovištích zajistí ve svém zdravotnickém zařízení provádění preventivních 
periodických prohlídek jednou za rok. Zaměstnanci uvedení v seznamu pracujících na 
rizikových pracovištích jsou povinni se těmto preventivním periodickým prohlídkám 
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podrobit - opakované nedostavení se po výzvě zaměstnavatele k preventivní prohlídce a 
její neabsolvování v daném kalendářním roce je hodnoceno jako porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a podle § 52 písm. f) 
zákoníku práce může být důvodem až k výpovědi dané zaměstnavatelem.  

 

Část VI. Péče o zaměstnance 
 

Čl. 17 

  

(1) Zaměstnavatel bude zajišťovat provoz vlastního stravovacího zařízení v areálu. 

 

(2) Pokud je stravovací zařízení v provozu, má každý zaměstnanec v den, kdy je přítomen 
v práci aspoň 3 hodiny, právo na zakoupení 1 hlavního jídla za sníženou cenu 16,- Kč 
(včetně DPH). Rozdíl mezi cenou nadstandardního menu a standardního menu hradí 
strávník. 

 

(3) Zaměstnanci na odloučených pracovištích mají rovněž právo na zakoupení jednoho 
standardního hlavního jídla za sníženou cenu 16,- Kč v dosažitelném zařízení závodního 
stravování, případně na zakoupení poukázek ke stravování v hodnotě stravy odpovídající 
plné ceně standardního menu v závodní jídelně zaměstnavatele, jsou-li přítomni v práci 
aspoň 3 hodiny. 

 

(4) Standardním hlavním jídlem nakupovaným mimo vlastní stravovací zařízení 
zaměstnavatele se rozumí hlavní jídlo v ceně do 79,- Kč (včetně DPH). Do tohoto limitu je 
cena hlavního jídla pro zaměstnance 16,- Kč, část ceny převyšující tento limit hradí 
strávník. 

 

(3) Ustanovení odstavce (2) tohoto článku se vztahuje také na důchodce, kteří odešli do 
důchodu ze společnosti a na vlastní stravovací zařízení v areálu (nikoli však na 
důchodce, kteří jsou zaměstnáni jinde).  

 

(4) Ustanovení odstavce (2) se vztahuje i na zaměstnance na všech pracovištích 
zaměstnavatele po dobu čerpání jejich dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní 
neschopnosti (nikoli však na zaměstnance na odloučených pracovištích pro účel 
zakoupení poukázek ke stravování v těchto dobách) a zaměstnance, kteří pracují u 
zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

Čl. 18 

  

(1) Zaměstnavatel přispěje na účely péče o zaměstnance formou úhrady ztráty zdravotního 
střediska a závodní jídelny.  

 

(2) Příspěvek zaměstnavatele do sociálního fondu ze zisku bude 100 tisíc Kč, dar 
odborovým organizacím bude ve výši 600 tisíc Kč.  

 

(3) Sociální fond bude použit k financování dětské rekreace a sociálních výpomocí. 

 

(4) Rozpočet sociálního fondu a pravidla pro jeho použití budou sestaveny po uzavření roku 
2008 ve vzájemné dohodě zaměstnavatele a výboru odborové organizace. 

 

(5) Zaměstnanci, který si  sjednal nebo sjedná své penzijní připojištění, bude zaměstnavatel 
na toto pojištění přispívat částkou 500,- Kč měsíčně. Toto ujednání se nevztahuje na 
zaměstnance v mimoevidenčním stavu – vyjma zaměstnanců na mateřské a rodičovské 
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dovolené, ve zkušební době, zaměstnance na dohody a zaměstnance se sjednanou 
pracovní dobou menší než 50% stanovené pracovní doby. 

 

(6) Zaměstnavatel bude přispívat na jedno životní pojištění sjednané zaměstnanci částkou 
500,- Kč měsíčně. Toto ujednání se nevztahuje na zaměstnance v případech uvedených 
ve větě druhé bodu (5) tohoto článku. 

 

(8) Zaměstnavatel poskytne jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům společnosti, 
popřípadě jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech. Sociální 
výpomoc může činit v jednotlivých případech až 10 000,- Kč. 

 

Část VII. Závěrečná ustanovení  
 

Čl. 19 

  

(1) Plnění závazků přijatých v této kolektivní smlouvě a dodržování v ní dohodnutých 
podmínek bude čtvrtletně hodnoceno k tomu pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

 

(2) Kterákoli ze smluvních stran může navrhnout jednání o změně nebo doplnění této 
kolektivní smlouvy. Do přijetí případné změny nebo doplnění jsou obě smluvní strany 
vázány dosavadním zněním smlouvy.  

 

(3) Změny a doplňky této kolektivní smlouvy mohou být sjednány pouze písemně a stávají se 
pak součástí, případně přílohou kolektivní smlouvy.  

 

(4) Tato kolektivní smlouva je uzavřena na období jednoho roku, nabývá platnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2009.  

 

V …………….. dne  

 
 
 
 
 
Za výbor Samostatné odborové organizace ……………:    
 
 
 
 
Za ZV Odborového svazu pracovníků …………………..:    
 
 
 
 
Za představenstvo:   
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Příloha č. 1  
KATALOG   PROFESÍ 

 
poř. č.      název  profese                                                          tarifní třída 
 
 1             automechanik 4. -    8. 
 2             bezpečnostní pracovník ostrahy 3. -    8. 
 3             bezpečnostní pracovník. ostrahy - velitel, správce techn. zařízení 5. -   11. 
 4             bezpečnostní technik                                                6. -   10. 
 5             brusič kovů 3. -    9. 
 6             dělník energetických zařízení                                          1. -    4. 
 7             dělník výrob. a rozvod. energ. zařízení                          1. -    4. 
 8             domovník                                                                        2. -    6. 
 9            ekonomický pracovník                                                   4. -   11. 
10            elektromechanik                                                      2. -    7. 
11            fotograf                                                                         4. -    7. 
12            frézař                                                                          4. -    9. 
13            galvanizér                                                       4. -    8. 
14            hasič 3. -    8. 
15            hasič - technik                                                              4. -    9. 
16            hasič - velitel                                                               5. -   11. 
17            chemik                                                                     2. -    8. 
18            instalatér                                                                      2. -    7. 
19            instalatér topenář 4. -    9. 
20            klempíř                                                                       2. -    7. 
21            knihovník 3. -    9. 
22            konstruktér                                                                  4. -   11. 
23            laborant                                                                      1. -    6. 
24            lakýrník                                                                        3. -    7. 
25            lékař 9. -   11. 
26            malíř a natěrač 2. -    4. 
27            manažer  
28            manipulační dělník                                                        1. -    3. 
29            mechanik 3. -    9. 
30            mechanik elektronických zařízení                            3. -    9. 
31            mechanik měřících a regul. zařízení  3. -    9. 
32            mistr zajišťování provozu, údržby 6. -   10. 
33            montér – kotlář                                                             3. -    8. 
34            nástrojař 3. -    9. 
35            obsluhovač vytápění - topič 2. -    5. 
36            personalistka   6. -   10. 
37            pomocný projektant 6. -   10. 
38            pracovník investiční výstavby                                       5. -   11. 
39            pracovník podatelny - ústředny 3. -    7. 
40            pracovník výpočetní techniky 4. -   12. 
41            právník 9. -   11. 
42            projektant 7. -   11. 
43            projektant – konstruktér                                           6. -   11. 
44            provozní elektrikář 5. -    9. 
45            provozní zámečník 5. -    9. 
46            pracovník na kopírce 1. -    3. 
47            pracovník výzkumu a vývoje 8. -   12. 
48            redaktor odborného časopisu 6. -   10. 
49            referent 6. -   11. 
50            rehabilitační pracovník 5. -   10. 
51            reprograf 4. -    8. 
52            řidič silničních motorových vozidel, řidič pracovních vozidel 4. -    8. 
53            sekretářka na oddělení 5. -    9. 
54            sekretářka ředitele, ředitele úseku, divize  6. -   10. 
55            skladník  2. -    6. 
56            soustružník kovů 4. -    9. 
57            stavební dělník                                                                1. -    4. 
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58            strojní zámečník 3. -    8. 
59            strojník energetických zařízení 4. -    9. 
60            strojník vodohospodářských zařízení 4. -    9. 
61            svářeč kovů  3. -    7. 
62            svářeč kovů-specialista   5. -    9. 
63            technický pracovník  4. -   11. 
64            technik strojní výroby 8. -   11. 
65            technolog 8. -   11. 
66            uklízečka 1. -    2. 
67            účetní 6. -   10. 
68            vedoucí projektant 8. -   12. 
69            vedoucí referent 8. -   11. 
70            vodárenský dělník 1. -    4. 
71            zásobovač 5. -    9. 
72            zdravotní sestra 6. -   10 
73            zedník, zedník-obkladač 3. -    7. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


