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ABSTRAKT 

 

Cílem práce je zejména poukázat na úroveň pokrytí kolektivními smlouvami v ČR 

a provést analýzu dopadů kolektivního vyjednávání na zaměstnance a zaměstnavatele 

s využitím dostupných statistických dat. Hodnocením průběhu kolektivního vyjednávání a 

rozebráním jeho jednotlivých institutů hledám ideální způsob vedení kolektivního 

vyjednávání tak, aby bylo prospěšné pro obě zúčastněné strany, a snažím se představit 

moderní způsob fungování odborové organizace a její interakce se zaměstnavatelem, 

odlišný od běžné praxe dnešních odborových organizací. Poukazuji rovněž na nutnost 

správné analýzy situace před zahájením kolektivního vyjednávání a způsob volby strategie 

pro vyjednávání. Dané téma jsem zvolil zejména na základě osobní zkušenosti se 

zastoupením zaměstnanců a vedením kolektivního vyjednávání a také na základě 

zkušenosti s účastí v evropské radě zaměstnanců. 

 

The aim of the thesis is mainly to highlight the level of coverage by collective 

agreements in the CR and to analyze the impact of collective bargaining for employees and 

employers using available statistical data. By the evaluation of the processes of collective 

bargaining and focusing on its individual institutes I am looking for the perfect method of 

handling the collective bargaining so as to be beneficial for both parties involved, and try 

to present the method how the modern trade union should work in its interaction with the 

employer, different from the common practice of today's trade unions. I also point out the 

need for proper analysis of the situation prior to collective bargaining and the method of 

selecting strategy for negotiations. I chose the topic based on my personal experience with 

the representation of employees and involvement in the collective bargaining and also on 

the experience of participation in the EWC. 
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ÚVOD 

Pojem „kolektivní vyjednávání“ lze chápat dvěma způsoby. V prvním případě 

ho lze chápat úzce tak, jak je vymezen v § 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, tedy jako proces vyjednávání mezi odborovými organizacemi 

a zaměstnavateli jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Druhým pohledem ho lze 

vnímat komplexně, tedy jako veškerou interakci mezi zástupci zaměstnanců 

a zaměstnavatelem, jejímž výsledkem bude nejen kolektivní smlouva, ale která bude mít 

mnoho dalších důsledků pro obě zúčastněné strany. V této diplomové práci, po poradě 

s vedoucím práce, budu na kolektivní vyjednávání nahlížet ze širšího pohledu, tedy jako 

na sociální dialog na podnikové úrovni mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem. 

Téma kolektivního vyjednávání jsem si vybral zejména kvůli vlastním 

zkušenostem se zastupováním zaměstnanců prostřednictvím odborové organizace, 

s přípravou a vedením vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy a se zastupováním 

zaměstnanců v evropské radě zaměstnanců. Absolvování těchto činností ve mně vyvolalo 

několik otázek, které bych rád v této práci odpověděl. Také bych rád ukázal, jaký vliv 

může mít zahájení kolektivního vyjednávání (a tedy i nutné založení odborové organizace) 

na zaměstnance, úroveň jejich odměňování, pracovní prostředí a v neposlední řadě také 

na ekonomickou situaci zaměstnavatele.  

Ve své práci bych rád nejprve rozebral aktuální právní úpravu zastupování 

zaměstnanců a kolektivního vyjednávání v českém právu a významné předpisy EU v této 

oblasti. Následně bych rád s využitím vlastních zkušeností ukázal, jaké vlivy působí 

na kolektivní vyjednávání, jaké právní instituty lze v jeho průběhu přímo či nepřímo využít 

a zejména jaké jsou jeho dopady zaměstnance a samotné subjekty kolektivního 

vyjednávání. V České republice je, jak blíže rozeberu v kapitole 4.2, výrazně nejnižší 

pokrytí zaměstnanců kolektivní smlouvou v soukromých společnostech malé až střední 

velikosti a proto se ve své práci zaměřím zejména na tento typ společností a na podnikové 

kolektivní vyjednávání v nich probíhající. Současně se jedná o společnosti, u nichž 

většinou dříve nepůsobila odborová organizace nebo působí pouze relativně krátkou dobu. 

Cílem práce je ukázat, jak může komplexně pojaté kolektivní vyjednávání (tedy 

jako sociální dialog) být přínosné pro oba zúčastněné subjekty nejen v ekonomické rovině, 

ale zejména z pohledu pracovněprávní kultury ve společnosti a praktického uplatňováni 

pracovněprávních předpisů v běžném provozu společnosti. 
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Výsledkem této práce tak bude hodnocení dopadů založení odborové organizace 

a kolektivního vyjednávání na zaměstnance a zaměstnavatele. Rád bych současně 

představil ideální způsob vedení kolektivního vyjednávání, jehož výsledkem by byl 

prospěch obou účastněných stran. 
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1 PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČR A PŘEDPISY EU 

Základem platné právní úpravy pracovněprávních vztahů je zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“). Tento 

zákon byl předmětem mnoha novelizací, zejména v souvislosti s provedením směrnic EU. 

Mezi směrnice, které byly do zákoníku práce implementovány nebo ovlivnily jeho 

vytváření, patří z oblasti kolektivního pracovního práva zejména Směrnice Rady o zřízení 

Evropské rady zaměstnanců
1
 a Směrnice EP a Rady, kterou se stanoví obecný rámec pro 

informování zaměstnanců
2
.  

1.1 ZÁKONÍK PRÁCE 

Stávající zákoník práce vešel v účinnost k 1.1.2007 a nahradil tak 

zákon č. 65/1965 Sb., který již nepostačoval požadavkům moderního pracovního práva, 

které se řídí zásadou smluvní volnosti, tedy  zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“. 

Zákoník práce kromě jiného upravuje i pracovněprávní vztahy kolektivní povahy. 

Základní úpravu kolektivní smlouvy najdeme v § 22 – 29 ZP, kde jsou upraveny zejména 

účastnící kolektivní smlouvy, její obsah a závaznost. Jednotlivým náležitostem kolektivní 

smlouvy se budu věnovat blíže v následující kapitole. Zákoník práce také upravuje 

v § 276 – 299 postavení a pravomoci zástupců zaměstnanců, právo zaměstnanců 

na informace (ať už národní nebo nadnárodní) a projednání, které mají vliv na oblast 

kolektivního vyjednávání. 

1.2 ZÁKON O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ 

Zákon o kolektivním vyjednávání, tedy zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání (dále jen „ZKV“ nebo „zákon o kolektivním vyjednávání“), upravuje zejména 

procesní záležitosti kolektivního vyjednávání. Přijetí zákona bylo reakcí na novou 

politickou situaci přinášející pluralitu odborových organizací. Zaměřuje se na úpravu 

procesní úpravu kolektivního vyjednávání v užším smyslu, tedy na proces vedoucí 

k uzavření smlouvy a na řešení sporů z toho vycházejících. „Zvýšenou pozornost věnuje 

návrh řešení kolektivního sporu, který definuje jako spor o uzavření kolektivní smlouvy 

                                                
1 Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení Evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu 

pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství 

a skupinách podniků působících na území Společenství, která byla nahrazena s účinkem ode dne 6.6.2009 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES (dále jen „směrnice o ERZ“). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný 

rámec pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v Evropském společenství (dále jen 

„směrnice o informování a projednání“). 
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a spor o plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky 

jednotlivým pracovníkům.“
3
 

1.3 VLIV EVROPSKÉ UNIE 

Normotvorná činnost Evropské unie v oblasti kolektivních vztahů pracovního 

práva se soustředí zejména na harmonizaci v oblasti informování a projednání se  

zaměstnanci, prostřednictvím směrnic (závazných pro státy co do výsledku) a nastavuje tak 

minimální standart pro členské státy EU. Významným institutem, který Evropská unie 

do kolektivního pracovního práva přinesla, je evropská rada zaměstnanců. 

Evropská rada zaměstnanců byla do českého pracovního práva uvedena tzv. 

„harmonizační novelou“
4
 schválenou parlamentem v roce 2000. Tvorba této novelizace 

byla předmětem rozsáhlých diskusí s odborovými svazy a svazy zaměstnavatelů, protože 

kromě samotné evropské rady zaměstnanců vnášela do českého práva také další druhy 

zastoupení zaměstnanců – rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a zdraví při 

práci. Výsledkem jednání byl kompromisní výsledek, který zaručoval primát stávající 

formě zastoupení zaměstnanců, tedy odborovým organizacím. Do dubna 2008 

na pracovišti jednoho zaměstnavatele nemohli v případě existence odborové organizace 

fungovat jiné druhy zastoupení zaměstnanců. Úprava implementující evropskou radu 

zaměstnanců vstoupila v účinnost k 1. květnu 2004, tedy současně se vstupem České 

republiky do EU. V novém zákoníku práce, účinném od 1. ledna 2007, došlo k určitému 

přepracování původní implementace a řada nedostatků byla odstraněna, ale na druhou 

stranu nová úprava přinesla nedostatky nové. Poslední výraznou změnou právní úpravy 

byla implementace změn vycházejících z přepracování původní směrnice o ERZ 

do nového znění. Pro oblast kolektivních pracovních práv byla podstatná zejména změna 

čl. 4 směrnice o ERZ, kde byl vložen nový odst. 3 omezující pravomoc Evropské rady 

zaměstnanců pouze na nadnárodní otázky. (PICHRT‚ 2010a, s. 43-7) 

Hlavním právem evropské rady zaměstnanců je právo na poskytnutí nadnárodních 

informací a na projednání nadnárodních záležitostí společností, u kterých je evropská rada 

zaměstnanců zřízena. Základním požadavkem je jednání ve vzájemné spolupráci, aby byl 

zajištěn přenos poskytovaných informací k jednotlivým zaměstnancům, zejména 

                                                
3 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o kolektivním vyjednávání, Sněmovní tisk č. 260 

[online][cit. 2012-06-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0260_01.htm 
4 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony. 
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prostřednictvím zástupců z jednotlivých zemí. Funguje tedy jako další článek sociálního 

dialogu na podnikové úrovni. (NEKOLOVÁ‚ 2010, s. 8-10) 

Vzhledem k tomu, že se jedná zejména pro ČR o poměrně nový a mladý institut, 

jsou evropské rady zaměstnaců ze strany českých nadnárodních zaměstnavatelů často 

ignorovány a také zaměstnanci, kteří zastupují českou část zaměstnavatele, neumí často 

využít získané informace. Sama evropská rada zaměstnanců často několik let po svém 

zřízení teprve hledá správné komunikační kanály pro své působení a hledá způsoby pro své 

výraznější zapojení do dění v dané společnosti
5
. Z vlastní zkušenosti zástupce zaměstnanců 

 ČR v evropské radě zaměstnanců jisté nadnárodní společnosti vím, že s každým 

absolvovaným zasedáním rostl význam a intenzita zapojení evropské rady zaměstnanců, 

zlepšovala se komunikace mezi jednotlivými zástupci i mimo oficiální zasedání a evropská 

podniková rada si tak postupně budovala svou aktivní pozici a začala plnit svou informační 

a koordinační roli. K praktickým možnostem a způsobům zapojení evropské rady 

zaměstnanců do národního kolektivního vyjednávání se budu blíže věnovat v kapitole 6.4 

této práce. 

Další významnou směrnicí, která se projevila částečně i do kolektivního 

vyjednávání, je Směrnice č. 2002/14/ES, která stanoví obecný rámec pro informování 

a projednání se zaměstnanci v EU. Cílem této směrnice byla zejména podpora sociálního 

dialogu v členských státech. Implementace provedená v § 279 zákoníku práce stanoví 

rozsah, ve kterém je zaměstnavatel povinen informovat
6
 všechny zaměstnance 

a v § 280 ZP rozsah záležitostí, které je povinen se zaměstnanci projednat
7
. Dále 

je stanoven rozsah informací, které je zaměstnavatel povinen poskytnout odborové 

organizaci, pokud u něj působí, v § 287 odst. 2 ZP. Bližší vymezení rozsahu a způsobu 

provedení práva na informace a projednání je také častým obsahem kolektivních smluv. 

Současně samotná znalost základních informací o zaměstnavateli a jeho momentální 

situaci je nutným předpokladem k možnosti úspěšně vést kolektivní vyjednávání jako 

rovnocenný partner. (NEKOLOVÁ‚ 2010, s. 35-41) 

                                                
5 Více viz PICARD, S. European works councils: a trade union guide to Directive 2009/38/EC. Bruxelles: 

ETUI, 2010. ISBN 978-287-4521-805. 
6 Informováním se podle § 278 odst. 2 ZP rozumí „poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné 

jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko.“ 
7 Projednáním se podle § 278 odst. 3 ZP rozumí „jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna 

stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody.“ 
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2 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 

Kolektivní smlouva je dvoustranným právním úkonem. Současně kolektivní 

smlouvu lze také považovat za pramen práva, můžeme ji tedy označit za tzv. normativní 

smlouvu
8
. Z této základní definice kolektivní smlouvy lze také dovodit dvě hlavní části 

jejího obsahu. První část, upravující závazky, z nichž nevznikají nároky jednotlivým 

zaměstnancům nebo upravující práva a povinnosti smluvních stran, má povahu smluvně 

právní. Druhá část, která upravuje individuální nebo kolektivní vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž vznikají nároky blíže neurčenému okruhu 

zaměstnanců, má normativní povahu a je považována za pramen pracovního práva.
9
 

2.1 SUBJEKTY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Subjekty podnikových kolektivních smluv upravuje § 23 odst. 4 písm. a) ZP. 

Subjekty podnikových kolektivních smluv jsou zaměstnavatel (nebo i více zaměstnavatelů) 

a odborová organizace (nebo více odborových organizací). Zákon tak neumožňuje, aby 

se stranou kolektivní smlouvy stal jiný subjekt než zde vyjmenovaný. I kolektivní smlouva, 

na jejíchž stranách stojí více subjektů, pokud jimi jsou odborové organizace 

a zaměstnavatelé, je považována za podnikovou kolektivní smlouvu a nikoliv za kolektivní 

smlouvy vyššího stupně. „Nejedná se tedy vždy nezbytně o smlouvu pokrývající jeden 

podnik, ale o smlouvu, které řeší vztahy kolektivního pracovního práva na podnikové – 

rozuměj základní – úrovni, přičemž významnou změnou oproti předchozí úpravě této 

problematiky je možnost plurality na obou účastnických stranách.“ (PICHRT‚ 2010b, s. 

118) 

V případě, že u zaměstnavatelů působí více odborových organizací, 

má zaměstnavatel povinnost stanovenou v § 24 odst. 2 ZP jednat se všemi odborovými 

organizacemi. Odborové organizace v tomto případě jednají a vystupují společně 

za všechny zaměstnance ve vzájemné shodě. Zákon připouští možnost ujednat odlišné 

podmínky mezi odborovými organizacemi navzájem a zaměstnavatelem. Připouští tak 

např. možnost vytvoření zvláštního orgánu odborovými organizacemi, který bude 

vstupovat jejich jménem do kolektivního vyjednávání jako společný zástupce (ČMKOS‚ 

2008, s. 21). 

                                                
8 Normativní smlouva je smlouva, jejíž ustanovení jsou obecná a závazně regulují celou skupinu právních 

vztahů stejného druhu mezi relativně neurčitým počtem subjektů, a proto je formálním pramenem práva. 

(TRÖSTER‚ 2007, s. 445) 
9 Obdobně viz Rozsudek VS v Praze ze dne 22.11.1994, sp. zn. 6 Cdo 94/94. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_vztah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_vztah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen_pr%C3%A1va
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Dřívější právní úpravu, která umožňovala v případě neshod mezi odborovými 

organizacemi uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými 

organizacemi, které mají největší počet členů a vyloučit z jednání nesouhlasící odborové 

organizace, shledal Ústavní soud ČR v rozporu s článkem 27 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod ČR a s čl. 3 odst. 2 Úmluvy MOP č. 87
10

 a dané ustanovení zrušil
11

. 

Při definování subjektů v kolektivní smlouvě je třeba také věnovat pozornost jejich 

správnému označení, jelikož se jedná o základní náležitost smlouvy. Zaměstnavatel 

i odborová organizace by měli být označeni správným názvem, sídlem a identifikačním 

číslem a měla by být označena fyzická osoba, která za ně jedná a z jakého titulu tak činí. 

Pozornost by se měla také věnovat aktuálnosti použitých údajů. Z průzkumu kolektivních 

smluv uskutečněných Svazem průmyslu a dopravy ČR
12

 vyplývá, že tyto náležitosti jsou 

stranami kolektivní smlouvy ve velké míře podceňovány a obsahují velké množství chyb.  

2.2 OBSAH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Obsah kolektivních smluv je, jak bylo zmíněno výše, demonstrativně přiblížen 

v § 23 odst. 1 ZP stanovícím, že kolektivní smlouvou mohou být upravena mzdová 

a platová práva, ostatní práva v pracovněprávních vztazích a práva a povinnosti účastníků 

kolektivní smlouvy. Tento seznam je ovšem demonstrativní a odkazuje na smluvní volnost 

subjektů. Omezením tak je pouze to, že se nelze kolektivní smlouvou odchýlit 

od ustanovení zákona tam, kde to zákon výslovně zakazuje nebo pokud to z povahy 

ustanovení vyplývá. Od ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy EU
13

, se lze 

odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Na otázku, u jakých ustanovení vyplývá z jejich 

                                                
10

Úmluva MOP č. 87 z roku 1948 o svobodě sdružovaní a ochraně práva organizovat se, ratifikovaná ČR 

21. ledna 1964 a vyhlášena pod č. 49/1990 Sb., Článek 3: 

 „(1) Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela 

svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj program. 

(2) Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho 

zákonnému vykonávání.“ 
11Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 z 12. března 2008, z odůvodnění:“ 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. Nezbývá než znovu připomenout, že ze základního ústavního principu rovnosti zejména 

vyplývá, že rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být svévolné a především se nesmí s různými 

subjekty, nacházejícími se ve stejné nebo srovnatelné situaci, zacházet rozdílným způsobem, aniž by pro to 

existovaly objektivní a rozumné důvody.“ 
12Ve sledovaném vzorku 20 kolektivních smluv byli účastníci smlouvy uvedení správně pouze ve 2 

případech. Celkově v 11 případech nebylo uvedeno sídlo nebo identifikační číslo, v 1 případě bylo uvedeno 

již neplatné sídlo. (SP ČR‚ 2011, s. 13) 
13 Ustanovení vyjmenovaná v § 363 ZP. 
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povahy, že se od nich nelze odchýlit, nám odpovídá Šubrt (2011a), že se jedná o 

ustanovení veřejnoprávní povahy, ustanovení zákazová a ustanovení nařizující. 

Novelizací zákoníku práce
14

 byl ze znění § 23 odst. 1 ZP vypuštěn zákaz ukládání 

povinností v kolektivní smlouvě jednotlivým zaměstnancům. Tato věta způsobovala 

mnoho výkladových komplikací. Kolektivní smlouva bezpochyby může upravit povinnosti 

zaměstnanců, zejména ve smyslu konkretizace obecných povinností vyjádřených 

zákoníkem práce. Cílem tohoto ustanovení zjevně bylo vyloučit stanovení povinností 

jmenovitě určeným jednotlivým zaměstnancům. (ŠUBRT ‚ 2006) 

Obvyklý obsah kolektivních smluv lze rozdělit do několika kategorií, kterým 

se budu věnovat blíže v následujících podkapitolách. 

2.2.1 VZTAH SMLUVNÍCH STRAN 

Vymezení vztahů mezi smluvními stranami, v případě podnikových kolektivních 

smluv mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, je významnou částí většiny 

kolektivních smluv. Vymezení tohoto vztahu většinou vychází z povinností uložených 

jednotlivým stranám zákoníkem práce. Znění v kolektivních smlouvách se pak zaměřuje 

na konkrétní úpravu těchto práv a povinností, které jsou jinak formulovány velmi obecně. 

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele, které je v této části vhodné 

konkretizovat, patří povinnost informování a projednání se zaměstnanci nebo jejich 

zástupci ve stanoveném rozsahu. Ustanovení zákoníku práce stanoví pouze okruh 

záležitostí, o kterých je zaměstnavatel povinen informovat nebo je projednat a proto 

je vhodné konkretizovat, jaké informace budou předávány, v jakém časovém odstupu 

a zejména v jaké podobě, případně i seznam těchto informací proti minimálnímu 

zákonnému standartu rozšířit. Rozšířit lze také oblast spolurozhodování odborové 

organizace či stanovit povinnost si vyžádat předchozí souhlas odborové organizace 

s některými kroky zaměstnavatele. Na rozdíl od rozšíření rozsahu informování 

a projednání nepřistupují zaměstnavatelé k rozšiřování oblasti spolurozhodování pozitivně, 

protože by tím docházelo k výraznému omezení rozhodovací volnosti zaměstnavatele.  

(SP ČR‚ 2011, s. 22) V této části jsou také formulovány závazky a povinnosti odborové 

organizace vůči zaměstnavateli, obvykle spočívající v povinnosti informovat o své činnosti 

                                                
14Zákon č. 365/2011 Sb., o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a změně dalších zákonu, 

s účinností od 1.1.2012. 
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a v závazku aktivní snahy o zachování sociálního smíru a vytváření příznivého pracovního 

prostředí. 

Dalším významným obsahem spadajícím do oblasti úpravy základního vztahu 

smluvních stran kolektivní smlouvy, je podpora činnosti odborové organizace ze strany 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel má obecnou povinnost stanovenou v § 277 ZP vytvořit 

zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti a to zejména 

poskytnutím místnosti s nezbytným vybavením, úhradou nezbytných nákladů na údržbu 

a technický provoz. Povinnost zaměstnavatele je vymezena jen obecně a pouze jako 

demonstrativní výčet a minimální standart. Častým obsahem kolektivních smluv
15

 

je závazek zaměstnavatele poskytnout dar (či příspěvek) na činnost odborové organizace. 

Pokud je takový příspěvek účelově vázán, má zaměstnavatel možnost si výši tohoto 

příspěvku odečíst od základu daně
16

 a odborová organizace není povinna z toho příspěvku 

platit darovací daň
17

, ovšem je povinna podat daňové přiznání. Pro potřeby daňového 

zvýhodnění musí odborová organizace vést odděleně od ostatního účetnictví evidenci 

o příjmech a výdajích vycházejících z těchto darů (ČMKOS‚ 2008, s. 85). Ostatními běžně 

se objevujícími se ujednáními vymezujícími podmínky pro zabezpečení činnosti odborové 

organizace, je přístup k internetu, možnost využívat komunikační kanály zaměstnavatele, 

ale třeba i možnost pro zaměstnavatele se za určitých podmínek účastnit jednání odborové 

organizace (SP ČR‚ 2011, s. 23). 

2.2.2 MZDOVÁ PRÁVA 

Nejvýznamnější částí obsahu kolektivních smluv (z hlediska ekonomických 

dopadů) je úprava mzdových práv a jiných peněžitých nároků zaměstnanců. Možnost 

sjednávat kolektivní smlouvou mzdu vychází jednak z obecné úpravy kolektivní smlouvy 

v § 23 odst. 1 ZP, kde je demonstrativně uvedeno, že kolektivní smlouvou lze upravit 

mzdová práva zaměstnanců, výslovně je možnost sjednat mzdu smlouvou pak uvedena 

v § 113 odst. 1 ZP, kde je mezi způsoby určení výše mzdy možnost jejího sjednání 

ve smlouvě uvedena na prvním místě a doplněna možností stanovit mzdu vnitřním 

předpisem nebo určit mzdovým výměrem.  

                                                
15 Dar zaměstnavatele odborové organizaci je sjednán v 9 z 20 zkoumaných kolektivních smluv. V 5 z nich je 

tento dar účelově vázán pro dosažení daňového zvýhodnění. (SP ČR‚ 2011, s. 23) 
16 V případě, že roční výše příspěvku činí min. 2000 Kč lze jej odečíst ze základu daně až do výše 5% 

z tohoto základu podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992, o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Viz § 20 odst. 4 a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992, o dani dědické, darovací a z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní volnost v mzdové oblasti prodělala v posledních dvaceti letech velký 

vývoj. Počátkem možnosti vyjednávat o výši mezd byl rok 1992, kdy byly zrušeny 

centrální systémy odměňování zákonem o mzdě
18

, ovšem stále existovala mzdová 

regulace. Plná liberalizace určování výše mzdy nastala v roce 1995 zrušením předpisů 

o mzdové regulaci (ČERNOCHOVÁ et. al.‚ 2010, s. 39). 

V dnešní době je obecná úprava mzdy obsažena v zákoníku práce, který omezuje 

smluvní volnost povinností sjednat mzdu nejméně ve výši minimální mzdy a stanovením 

povinných příplatků ke mzdě a jejich minimální výši.
19

 Pod tuto úroveň nesmí ujednání 

o výši mezd v kolektivní smlouvě klesnout, jinak by se stalo neplatným. Při sjednávání 

mzdy v kolektivní smlouvě je také třeba brát ohled na § 16 odst. 1 zákoníku práce, který 

stanoví povinnost zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci 

i pokud jde o jejich odměňování a poskytování peněžitých plnění a plnění peněžité 

hodnoty a také na § 16 odst. 2 stanovící zákaz diskriminace. Sjednání mzdových tarifů 

v kolektivní smlouvě způsobem, který by zaměstnance rozlišoval podle diskriminačních 

kritérií a nedodržoval princip rovnosti, by byl v rozporu s těmito ustanoveními. 

Samotné sjednávání mzdy v kolektivní smlouvě lze v obvyklých případech rozdělit 

do několika rovin. Základem bývá ujednání o odlišné výši minimální mzdy nebo sjednání 

tarifního systému mezd. Součástí tarifního systému bývá také podrobný katalog 

jednotlivých pozic u zaměstnavatele a jejich mzdová úroveň nebo je odkázáno 

na podnikový či oborový katalog prací. Možné je taky použít obecný katalog prací nebo 

využití charakteristik pro zařazení prací do jednotlivých stupňů nejnižší zaručené mzdy
20

. 

Další vrstvou v systému sjednávání mezd je stanovení výše příplatků nad rámec 

garantovaný zákoníkem práce, zejména u příplatků za noční práci, za práci v sobotu, 

v neděli a ve svátek a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Kromě stanovení odlišné 

výše příplatků, které zákoník práce stanoví, je možné v rámci smluvní volnosti sjednat 

i další příplatky. Obvyklým bývá například příplatek za práci v odpoledních a večerních 

směnách nebo za práci na rizikových pracovištích. (ČMKOS‚ 2008, s. 97) 

                                                
18 Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
19 Výše minimální mzdy je upravena nařízením vlády, momentálně nařízením č. 567/2006 Sb., které stanoví 

minimální mzdu ve výši 8000 Kč. 
20 Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí. 
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Následně se v kolektivní smlouvě často sjednávají mzdová práva zaměstnanců, 

navázaná na splnění podmínek spojených s ekonomickými výsledky zaměstnavatele, tedy 

různé prémie a výkonnostní odměny. Pro specifikaci podmínek poskytování prémií 

je používán odkaz na vnitřní předpis zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele je takové 

ujednání v přínosné, protože koriguje mzdové náklady v souvislosti s ekonomickými 

výsledky společnosti, má významnou motivační funkci a napomáhá k udržení nejlepších 

pracovníků. 

V kolektivní smlouvě lze sjednat i finanční plnění, která nejsou mzdovými nároky, 

protože nesouvisejí s výkonem práce a nejsou za ni poskytovány. Mezi takové patří 

například odměny za pracovní či životní jubilea, příspěvek při narození dítěte nebo 

příspěvek za první tři dny pracovní neschopnosti, tzv. karenční dobu
21

. Taková ujednání 

ovšem nejsou pro zaměstnavatele velmi přínosná, protože nemají motivační charakter 

a jsou ekonomickou zátěží pro zaměstnavatele
22

. 

V návaznosti na délku platnosti kolektivní smlouvy se případně sjednávají ujednání 

o dalším vývoji mezd. Ve smlouvách s krátkou dobou platnosti taková ujednání obvykle 

nejsou, protože strany jednají o výši mezd pravidelně při uzavírání kolektivní smlouvy 

na další období. Naopak častým jevem jsou u kolektivních smluv uzavřených na dobu 

neurčitou, protože u takových smluv se nepředpokládá jejich pravidelná aktualizace 

a je tak dobré vytvořit systém, který bude reagovat na výrazné výkyvy makroekonomické 

situace (zejména inflace) a na ekonomickou situaci zaměstnavatele. Nejlepším řešením 

je sjednat růst mezd meziročně o míru inflace vyjádřenou v procentech za předchozí 

kalendářní rok jako minimum pro nárůst mezd. Současně je vhodné sjednat instituci, podle 

jejíchž údajů se bude míra inflace a následná úprava mezd posuzovat, protože různé 

instituce mohou mít odlišné výsledky (ČERNOCHOVÁ et. al.‚ 2010, s. 16). 

Na oblast mzdových práv a ochotu zaměstnavatelů navyšovat minimální výše 

stanovené zákoníkem práce má v poslední době velký vliv ekonomická krize, zejména 

se projevující v průmyslovém sektoru. Ovšem i v oblastech, kde se krize neprojevila přímo 

na ekonomických výsledcích zaměstnavatele je nyní výrazně nižší vůle k jednání 

                                                
21 Karenční doba je doba, za kterou nenáleží náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, v rozsahu 

prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však 24 neodpracovaných hodin z rozvržených 

směn. 
22 Ujednání o finančních plněních, která nejsou mzdovými nároky, obsahovaly pouze 2 z 20 zkoumaných 

kolektivních smluv (SP ČR‚ 2011, s. 43). 
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o mzdových nárocích, zejména u pozic s nižší kvalifikací a odborností. (DE BEER‚ 2012, 

s. 34) 

2.2.3 ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY A DOVOLENÉ 

Další velkou oblastí pracovních práv upravovaných kolektivními smlouvami 

je bližší úprava pracovní doby, zejména co se týče její délky a rozvržení, přestávek v práci, 

a dovolených. V této oblasti se prolíná zájem zaměstnance na vyvážení osobního 

a pracovního života a zájem zaměstnavatele na kvalitním a efektivním zajištění jeho 

provozu. „Jedním z poslání kolektivního vyjednávání je napomoci k tomu, aby 

se v podnicích vytvořila prorodinně orientovaná atmosféra.“ (ČERNOCHOVÁ et. al.‚ 

2010, s. 55). Právě pro zaměstnance vychovávajícího děti či pečující o jiné osoby v rodině 

je požadavek sladění pracovního a soukromého (rodinného) života velmi naléhavý. 

Základem úpravy pracovní doby v kolektivních smlouvách je tak sjednání odlišné 

délky stanovené týdenní pracovní doby a upřesnění podmínek pro rozvržení směn. 

Kolektivní smlouvou je možné sjednat kratší týdenní pracovní dobu, než je stanovena 

v § 79 odst. 1 ZP, delší týdenní pracovní dobu sjednat nelze, protože se jedná o ustanovení, 

od kterého se nelze odchýlit. Zákoník práce takové snížení bez zkrácení mzdy přímo 

předpokládá v § 79 odst. 3 ZP, ovšem zakazuje takové ujednání pro zaměstnavatele 

veřejné sféry
23

. 

Zákoník práce rovněž předpokládá úpravy rozvržení pracovní doby v kolektivních 

smlouvách. Pouze v kolektivní smlouvě umožňuje odlišně upravit délky vyrovnávacích 

období pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a pro konto pracovní doby podle § 78 

odst. 1 písm. m) a § 86 odst. 3 ZP, a to až na 52 týdnů namísto jinak maximálně 

přípustných 26 týdnů. 

Běžnou praxí je dnes sjednávání vyššího rozsahu dovolené nad zákoníkem práce 

stanovených čtyř týdnů. Většina kolektivních smluv obsahuje prodloužení dovolené 

o jeden týden, výjimkou už ale není ani prodloužení o dva týdny
24

. Současně se obvykle 

upravují bližší pravidla pro rozvrhování dovolené, zejména co se týče zaměstnanců s dětmi 

ve věku povinné školní docházky, kterým zaměstnavatelé umožňují čerpat dovolenou 

přednostně v obdobích školních prázdnin. 

                                                
23 Zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, kterými jsou stát, územní samosprávný celek, státní fond atd. 
24 Celkově 19 z 20 sledovaných kolektivních smluv obsahovalo prodloužení dovolené minimálně o jeden 

týden (SP ČR‚ 2011, s. 29). 
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Ostatními obvyklými úpravami dotýkající se pracovní doby jsou sjednání bližších 

podmínek pro poskytování přestávek na jídlo a oddech, nařizování práce ve svátek a práce 

přesčas a úpravu pracovní pohotovosti. 

2.2.4 NEPENĚŽNÍ VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE 

Velkým rozvojem prochází poskytování nepeněžních výhod zaměstnancům. Jejich 

hlavní předností je většinou nižší náklad zaměstnavatele a zvýšení motivace pro 

zaměstnance. Mnoho zaměstnavatelů využívá těchto výhod jako motivaci pro zaměstnance 

k zdravému životnímu stylu a také k vylepšení svého obrazu na pracovním trhu. 

Mezi nejběžnější nepeněžní výhody sjednávané v kolektivních smlouvách patří 

příspěvek na stravování ve formě poukázek tzv. „stravenek“ nebo poskytování poukázek 

na sport, kulturu vzdělávání nebo dovolenou. Taková plnění jsou pro zaměstnavatele 

i zaměstnance při dodržení zákonných podmínek a limitů osvobozena od placení 

pojistného a daně z příjmů a dochází tak k významné úspoře na povinných odvodech pro 

obě zúčastněné strany. 

2.2.5 OSTATNÍ ZÁVAZKY 

Pracovněprávní úprava nestanoví žádné maximální ani jiné limity pro sjednání 

dalších závazků z oblastí péče o zdraví zaměstnanců, zabezpečení ve stáří, zlepšení 

pracovních podmínek a jiných. Kolektivní smlouvou tak lze v rámci smluvní svobody 

sjednat jakékoliv zvýhodnění pro zaměstnance, které není v rozporu s právní úpravou. 

Pozornost je pouze třeba věnovat daňovým režimům takových zvýhodnění podle zákona 

o daních z příjmů
25

. 

Mezi běžně sjednávané závazky v této oblasti patří například příspěvek na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem nebo platba životního pojištění. Zejména příspěvek 

na penzijní připojištění se dnes stává téměř standardem a je základem zaměstnaneckých 

výhod u mnoha zaměstnavatelů. Rostoucí zájem o tuto zaměstnaneckou výhodu je mezi 

mladší a střední generací, která přikládá velkou pozornost svému zabezpečení na stáří 

v souvislosti s připravovanou reformou penzijního systému a předpokládaným vývojem 

výše důchodu v následujících desetiletích. Obvyklá výše příspěvku na penzijní připojištění 

se pohybuje v rozmezí od 100 až do 1300 Kč měsíčně a je většinou podmíněna 

minimálním příspěvkem zaměstnance. (SP ČR‚ 2011, s. 47) Platba životního pojištění 

                                                
25 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zaměstnavatelem je zatím pouze v počátcích, ale dá se předpokládat, že i tato oblast 

v blízké době zažije výraznější rozvoj. 

2.3 PLATNOST A ÚČINNOST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Platnost kolektivní smlouvy upravuje § 27 odst. 2 ZP, který stanoví povinnost 

uzavřít kolektivní smlouvu písemně a povinnost obou stran být podepsán na téže listině. 

Nesplnění těchto povinností je postiženo neplatností takové smlouvy. Kolektivní smlouva 

tak vstupuje v platnost právě podpisem smluvních stran na téže listinu.
26

  

Další omezení platnosti kolektivní smlouvy jsou ustanovení občanského zákoníku 

upravující projev vůle
27

 a jeho platnost. Vůle vyjádřená podpisem kolektivní smlouvy tak 

musí být skutečná, vážná, svobodná a omylu prostá a současně projev takové vůle musí být 

srozumitelný a určitý. Z obecné úpravy smluv také lze dovodit, že kolektivní smlouva 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí být v rozporu se zákonem nebo jej obcházet. 

V případě nesplnění výše uvedených požadavků může být kolektivní smlouva neplatnou.   

Na kolektivní smlouvy se vztahuje princip relativní neplatnosti podle § 18 ZP, tedy 

že kolektivní smlouva se považuje za neplatnou jen v případě, že se její neplatnosti dovolá 

ten, kdo je takovou kolektivní smlouvou dotčen. Stanoví rovněž zákaz, aby se neplatnosti 

dovolal ten, kdo ji sám způsobil. Striktním výkladem tohoto ustanovení by se dalo dovodit, 

že se neplatnosti nemohou dovolat smluvní strany kolektivní smlouvy, ovšem takový 

výklad nelze považovat za správný. Záměrem tohoto omezení je, aby se neplatnosti 

nemohla dovolávat strana, která neplatnost kolektivní smlouvy způsobila úmyslně 

(ČMKOS‚ 2008, s. 22). Dovolání neplatnosti je vhodné učinit písemně a doručit jej druhé 

smluvní straně, případně oběma smluvním stranám
28

. Není nutné se neplatnosti dovolávat 

u soudu, pokud strany namítanou neplatnost akceptují. V případě, že je neplatností stiženo 

pouze jedno nebo několik ustanovení kolektivní smlouvy, stávají se podle § 41 občanského 

zákoníku neplatnými právě jen tato ustanovení, pokud z obsahu smlouvy nebo okolností 

uzavření smlouvy nevyplývá, že by tato ustanovení nebylo možné oddělit od ostatního 

obsahu. 

                                                
26 Na kolektivní smlouvu nelze podle § 28 ZP aplikovat úpravu občanského zákoníku o přijetí, zrušení a 

odvolání návrhu smlouvy. 
27 Úpravu projevu vůle obsahuje § 34 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. S účinností od 1.1.2014 bude projev vůle upraven § 545 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb.,(nový) občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
28 V případě, kdy by se neplatnosti dovolával zaměstnanec, který není členem odborové organizace, která 

byla stranou kolektivní smlouvy, ale podle § 25 odst. 2 písm. b) ZP je pro něj kolektivní smlouva závazná, 

je tak právník úkonem dotčen. 
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Účinnost kolektivní smlouvy upravuje § 26 ZP. Kolektivní smlouvu je možné 

uzavřít s účinností na dobu určitou i na dobu neurčitou. Doba určitá může být určena 

i skutečností, u které není předem známo, kdy nastane, ale v takovém případě 

je požadováno stanovení nejzazšího data účinnosti takové kolektivní smlouvy.
29

 Kolektivní 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou a podle novelizace zákoníku práce i kolektivní 

smlouvu na dobu určitou lze vypovědět, pokud uplynulo alespoň 6 měsíců od data její 

účinnosti. Výpovědní doba je stanovena na 6 měsíců. Reálně tak nelze vypovědět 

kolektivní smlouvu sjednanou na období jednoho roku nebo kratší (ŠUBRT ‚ 2011b). 

Otázkou je také počátek účinnosti kolektivní smlouvy. Podle 

§ 26 odst. 2 ZP je kolektivní smlouva účinná od prvního dne období, na které byla 

uzavřena. Zákoník práce ale předvídá možnost sjednání odlišné doby účinnosti, ať už celé 

smlouvy nebo jen konkrétních ustanovení. U kolektivních smluv je také možno sjednat 

platnost zpětně, což je v porovnání s ostatními smlouvami určitá zvláštnost (ČMKOS‚ 

2008, s. 23). Například pokud byla kolektivní smlouva uzavřena v dubnu 2012, lze 

v ní stanovit, že bude účinná od 1. ledna 2012 a práva zaměstnanců by vznikla 

k dřívějšímu datu a zaměstnavatel by byl povinen např. doplatit plnění, na která 

zaměstnanci získali uzavřením kolektivní smlouvy nárok. 

2.4 ZÁVAZNOST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Závaznost kolektivní smlouvy vychází z § 25 ZP. Kolektivní smlouva je závazná 

pro její účastníky (smluvní strany), dále pro zaměstnance, za které odborová organizace 

smlouvu uzavřela podle § 24 odst. 1 ZP, tedy i pro zaměstnance, kteří nejsou členy 

odborové organizace. Pokud vycházíme z Evropské sociální charty
30

, je kolektivní 

vyjednávání právem samotných zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří nejsou členy odborové 

organizace, ovšem mají pouze omezené možnosti ovlivnit průběh vyjednávání. Zákoník 

práce jim proto v § 25 odst. 3 přiznává právo podávat podněty smluvním stranám 

ke kolektivnímu vyjednávání a právo být informován o jeho průběhu. (ŠUBRT ‚ 2006) 

Zákoník práce staví práva jednotlivých zaměstnanců, která vychází z kolektivní smlouvy, 

na stejnou úroveň jako ostatní práva z pracovního poměru nebo dohod konaných mimo 

pracovní poměr. „Právní úprava, kdy odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také 

                                                
29 Viz též Rozsudek NS ze dne 11.3.2003, sp. zn. 21 Cdo 1155/2002, z odůvodnění: „Určitým a 

srozumitelným je rovněž takové ujednání, kterým bude doba, na niž se (kolektivní smlouva) uzavírá, 

ohraničena událostí, o níž účastníci kolektivní smlouvy nemusí mít při uzavření ani jistotu, zda nebo kdy 

nastane. Platná je proto i taková kolektivní smlouva, jejíž přesné časové ohraničení není předem známo.“ 
30 viz čl. 6 Evropské sociální charty, vyhlášené jako č. 14/2000 Sb.  
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za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni, je v ČR do jisté míry tradiční.“ 

(PICHRT‚ 2010b, s. 120) 

Zvláštním případem závaznosti kolektivní smlouvy je případ, kdy dochází 

k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů od jednoho zaměstnavatele 

k druhému, tedy například při fůzi společností, prodeji podniku atd. V takovém případě 

přecházejí práva a povinnosti v plném rozsahu z původního zaměstnavatele na nového, 

včetně závazků plynoucích z kolektivní smlouvy
31

. Kolektivní smlouva se pro nového 

zaměstnavatele stává závaznou ze zákona, aniž by bylo vyžadováno jeho přistoupení 

ke smlouvě jako smluvní strany. Převzatá kolektivní smlouva je ale závazná jen pro 

převzaté zaměstnance, a může tak dojít (zejména v případě fůze více společností) k situaci, 

kdy budou u jednoho zaměstnavatele existovat různé skupiny zaměstnanců s odlišnými 

právy a nároky. Vzhledem k tomu, že situace vzniká působením objektivních skutečností 

vyplývajících ze zákona a nikoliv z rozhodnutí zaměstnavatele, nemůže se v daném 

případě jednat o zakázané nerovné zacházení se zaměstnanci (KUBÍNKOVÁ et. al.‚ 2007, 

s. 97). Na tento problém ovšem existuje i opačný názor, že tento případ nelze považovat 

za výjimku ze zákazu nerovného zacházení, protože není nikde explicitně stanovena 

a jednalo by se o extenzivní výklad § 16 ZP, který není akceptovatelný. Zaměstnavatel 

by tak měl vyrovnat podmínky a plnění poskytovaná zaměstnancům (VOZÁBOVÁ ‚ 

2009). V souvislosti s tím je třeba zmínit, že Česká republika do roku 2012 nevyužila 

možnost omezit dobu účinnosti kolektivní smlouvy při přechodu zaměstnanců, jak 

je umožněno Směrnicí 2001/23/ES
32

 a kterou využilo již dříve například Německo nebo 

Polsko. Současně judikatura Nejvyššího soudu
33

 potvrdila názor, že kolektivní smlouva 

je pro přejímajícího zaměstnavatele závazná po celou dobu její účinnosti. Jedním z řešení 

tak mohlo být po převodu zaměstnanců uzavřít novou kolektivní smlouvu, která upraví 

a sjednotí práva všech zaměstnanců a vyloučí možné nároky původních zaměstnanců 

na vyšší plnění poskytované zaměstnancům s převzatou kolektivní smlouvou (ERÉNYI ‚ 

2010). Od  1. ledna 2012 již je novelizací zákoníku práce omezena účinnost kolektivní 

smlouvy pro přejímajícího zaměstnavatele do konce následujícího kalendářního roku 

po přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

                                                
31 Viz např. Rozhodnutí ESD ve věci C-209/91 z 12.listopadu 1992. 
32 Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. 3. 2001, o sbližování právních předpisů členských států týkající se 

zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo části závodů, Úř. věst.č. L 82, 22. 3. 

2001, s. 16. 
33 Viz Rozsudek NS ze dne 18. 9. 2007, sp.zn. 21 Cdo 2843/2006 a  Rozsudek NS ze dne 25. 10. 2007, sp.zn. 

21 Cdo 250/2007. 
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2.5 VZTAH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY K OSTATNÍM ÚPRAVÁM  

Pro správné uplatňování práv a povinností vycházejících z kolektivní smlouvy 

je třeba také prozkoumat její vztah k dalším úpravám, kterými mohou být založena práva 

a povinnosti zaměstnanců. Mezi další úpravy spadá kolektivní smlouva vyššího stupně 

a vnitřní předpis zaměstnavatele. Jejich vzájemný vztah je důležitý zejména při vzájemné 

kolizi, tj. když jedno právo je přiznáno odlišně (např. v odlišné výši) ve více uvedených 

úpravách. 

2.5.1 VZTAH KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ VYŠŠÍHO STUPNĚ 

Vzájemný vztah podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího 

stupně je upraven § 27 ZP, který stanoví, že pokud by podniková kolektivní smlouva 

upravovala práva a povinnosti zaměstnanců v menším rozsahu, než příslušná kolektivní 

smlouva vyššího stupně, bude v té části neplatná. Při uzavírání podnikové kolektivní 

smlouvy je proto nutné prověřit, zda neexistuje kolektivní smlouva vyššího stupně závazná 

pro daného zaměstnavatele (příp. taková, jejíž závaznost by mohla být na daného 

zaměstnavatele rozšířena) a posoudit jejich vzájemný soulad. Běžným jevem je přejímání 

závazků z kolektivních smluv vyššího stupně do podnikových kolektivních smluv, kde jsou 

dané závazky detailněji rozpracovány. 

2.5.2 VZTAH K VNITŘNÍMU PŘEDPISU ZAMĚSTNAVATELE 

Další úpravou pracovních práv a povinností zaměstnanců, která se může dostat 

do rozporu s kolektivní smlouvou, je vnitřní předpis zaměstnavatele. Vnitřní předpis 

je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, který musí být proveden písemně 

a může stanovit mzdová, platová a ostatní práva pracovněprávních vztahů, ze kterých 

vznikají oprávnění zaměstnanci. Vztah vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy upravuje 

§ 307 odst. 2 ZP tak, že pokud obsahuje kolektivní smlouva i vnitřní předpis úpravu 

shodného práva, náleží zaměstnanci jen jedno právo, které si zvolí. Takové řešení by bylo 

administrativně velmi náročné pro zaměstnavatele, protože v praxi by u každého 

konkurujícího práva museli vytvářet seznam zaměstnanců s údaji, pro které právo 

se rozhodli.  

Původní znění zákoníku práce zakazovalo zaměstnavateli vydávat vnitřní předpisy 

v oblastech upravených kolektivní smlouvou, ale tato úprava byla zrušena Ústavním 
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soudem
34

, protože podle jeho názoru příliš zasahovala do práva zaměstnavatele 

na svobodné rozhodování. 

Další problém vztahu vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy vzniká v případě, 

kdy kolektivní smlouva přímo odkazuje na vnitřní předpis zaměstnavatele k detailnější 

úpravě sjednaného ustanovení. V takovém případě je velmi důležitá formulace daného 

odkazu. Pokud je v kolektivní smlouvě uvedeno, že blíže je dané právo upraveno 

ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, který je nedílnou součástí kolektivní smlouvy, nelze 

tuto úpravu považovat dále za vnitřní předpis zaměstnavatele jako jednostranný právní 

úkon, který může zaměstnavatel libovolně změnit. Pokud se vnitřní předpis zaměstnavatele 

stane nedílnou součástí kolektivní smlouvy, nutně na něj budou dopadat ustanovení § 8 

odst. 5 zákona o kolektivním vyjednávání, která upravují změny kolektivní smlouvy. 

Od chvíle vtělení do kolektivní smlouvy se dále o vnitřní předpis nejedná a stává se částí 

kolektivní smlouvy. (SP ČR‚ 2011, s. 66) Pro správnou úpravu vztahu mezi vnitřním 

předpisem a kolektivní smlouvou je potřeba odkázat na úpravu vnitřního předpisu 

a nepropojovat jej s kolektivní smlouvou k zachování jeho povahy jednostranného 

právního úkonu. 

                                                
34Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 z 12. března 2008, z odůvodnění: „Omezení možnosti vydávat 

vnitřní předpisy, resp. vázat vydávání vnitřních předpisů na souhlas odborové organizace vyjádřený v 

kolektivní smlouvě, je v rozporu s ústavním pořádkem; jde o zásah do základního práva vlastnit majetek 

podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a do autonomie vůle účastníka pracovněprávního 

vztahu (vlastníka). Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit 

pouze v zájmu jiného základního práva či svobody nebo veřejného statku (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 40/02). V 

posuzovaném případě není zřejmé, jaké jiné základní právo či svoboda se dostává do kolize s vlastnickým 

právem zaměstnavatele a s autonomií jeho vůle, aby bylo nutné je takto omezit. Vnitřní předpisy 

zaměstnavatele musí být totiž podle ustanovení § 305 odst. 2 zákoníku práce v souladu s právními 

předpisy.“ 
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3 KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ČR 

Mapovat pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami v ČR je velmi složitým 

úkolem. Dostupné zdroje se velmi rozcházejí a v podstatě neexistuje spolehlivý zdroj, 

který by situaci mapoval s dostatečnou statistickou přesností. Tato situace vzniká jednak 

neochotou hlavních odborových svazů publikovat informace o počtu členů a informace 

s tím související, ale taky tím, že odborové organizace a zaměstnavatelé, kteří nejsou členy 

svazů, své kolektivní smlouvy nikde neregistrují a tak je téměř nemožné se dostat 

k přesným výsledkům.  

Jedním z poměrně kvalitních zdrojů je Evropský průzkum společností
35

 

uskutečněný v roce 2009 nadací Eurofound
36

, z jehož výsledků v této kapitole vycházím. 

Průzkum byl prováděn na reprezentativním vzorku společností z různých odvětví, různých 

velikostí ve státním a soukromém sektoru.
37

 

3.1 PŮSOBENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ V ČR 

Členství v odborových organizacích zažívá již od roku 1990 výraznou změnu. 

Úbytek členů se pohybuje v desítkách procent a nezadržitelně pokračuje. Momentálně 

se odhaduje, že je členy odborových organizací přibližně 10 – 17% zaměstnanců. Tento 

rozptyl je způsoben zejména faktem, že většina základních organizací odborových svazů 

nezveřejňuje poměr mezi aktivními a neaktivními členy. Pokud situaci srovnáme s rokem 

1990, kdy bylo odborově organizováno přes 80% všech zaměstnanců, vidíme, jak masivní 

úbytek členů odbory zaznamenaly v posledních dvou desetiletích. Z tohoto faktu vychází 

nynější neochota odborových svazů publikovat údaje o počtu členů, protože se snižujícím 

se počtem členů by se úměrně snižovala i jejich společenská a zejména politická síla, což 

je mezi odborovými svazy vnímáno jako negativní jev. 

Nejvyšší pokles je zřejmý v soukromých společnostech menší a střední velikosti. 

Pouze u 12,3% malých společností (pod 50 zaměstnanců) existuje nějaká forma zastoupení 

zaměstnanců. U středních společností (50 až 250 zaměstnanců) je zřízeno zastoupení 

zaměstnanců ve 46 % společností. Výraznější zastoupení zaměstnanců najdeme 

v ČR u velkých společností (nad 250 zaměstnanců), kde ve 74,4% z nich působí odborová 

                                                
35Viz EUROFOUND. European Company Survey 2009[online][cit. 2012-06-18]. Dostupné z 

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2009/index.htm. 
36European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). 
37Viz EUROFOUND. Quality Assessment of 2nd European Company Survey [online][cit. 2012-06-18]. 

Dostupné z http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/23/en/1/EF1123EN.pdf . 

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ecs/2009/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/23/en/1/EF1123EN.pdf
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organizace. Celorepublikový průměr je ovšem jen 17,6%, zejména díky výrazně 

nejvyššímu absolutnímu počtu malých společností ve srovnání se středními a velkými 

společnostmi. 

Ve srovnání s Evropskou unií je úroveň zastoupení zaměstnanců v ČR velmi nízká. 

Průměrně je v EU nějaká forma zastoupení zaměstnanců v 41,2 % společností. 

Nejvýraznější rozdíl najdeme právě u malých a středních společností, kde existuje 

zastoupení zaměstnanců v 33,5, respektive 72% společností. (EUROFOUND‚ 2009)  

Důvody k nízkému počtu společností, ve kterých existuje zastoupení zaměstnanců, 

lze vidět v několika základních příčinách, které rozeberu blíže v této kapitole. 

3.1.1 ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A PODNIKŮ 

Jedním z hlavních důvodů poklesu zastoupení zaměstnanců jsou bezesporu změny 

v uspořádání společnosti a přechod na tržní hospodářství po roce 1990. Mnoho společností 

zaniklo, případně bylo rozděleno na menší celky a následně přešlo do soukromého 

vlastnictví. Spolu se zánikem společností většinou zanikly i odborové organizace v nich 

působící a ve společnostech, kde docházelo k masivnímu propouštění a následně prodeji 

po malých částech, ztratily odborové organizace většinu své předcházející podpory, jelikož 

byly viděny jako spoluviníci nastalého stavu (MYANT‚ 2010b, s. 24). 

Současně došlo k výrazným změnám v jednotlivých odvětvích podnikání. Velký 

nárůst zaznamenal zejména obchod a služby, kde působí většinou malé společnosti s pár 

zaměstnanci. Rostoucí podíl zaznamenávají také pobočky zahraničních společností. 

Naopak na ústupu je od roku 1990 zejména těžký průmysl. Jako příklad lze vzít jeden 

z největších odborových svazů, OS KOVO, který v roce 1993 měl 670 798 členů. Na konci 

roku 2009 již tento odborový svaz evidoval pouze 140 858 členů, z toho 100 272 členů 

aktivních, tedy s vyloučením osob v důchodu a na mateřské a rodičovské dovolené.
38

  

V rozvíjejících se odvětvích ovšem nové odborové organizace nebyly zakládány. 

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu měl v roce 1993 

30 193 členů a evidoval 159 základních organizací
39

, ovšem v roce 2009 měl již pouhých 

931 členů (MYANT‚ 2010b, s. 47). Na výše uvedených údajích je zřejmé, že transformace 

                                                
38 Více viz OS KOVO. Struktura OS KOVO [online]. [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: www.oskovo.cz. 
39 Viz PHCR. O nás. [online] [cit. 2012-05-07]. Dostupné z: www.phcr.cz/onass.html. 
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ekonomiky v ČR na tržní hospodářství po roce 1990 velmi výrazně ovlivnila četnost 

odborových organizací na pracovištích.  

3.1.2 NEPŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ 

Za jednu z hlavních příčin vysokého odlivu členů z odborových organizací lze 

považovat také nepřátelský nebo minimálně odmítavý postoj zaměstnavatelů vůči 

odborovým organizacím. Významně lze tento trend vidět zejména v oblasti obchodu 

a služeb, kde se zahraniční obchodní řetězce po dlouhou dobu k odborovým organizacím 

stavěly velmi nepřátelsky. Metody nepřátelskosti se lišily, od výhružek snížení mezd pro 

členy odborových organizací nebo všechny zaměstnance, až po fyzické vyhrožování 

(MYANT‚ 2010b, s. 49). 

I v těchto zahraničních společnostech ovšem negativní vztah k odborové organizaci 

nejvíce projevuje lokální management českého původu. Takový případ znám z osobní 

zkušenosti, kdy nejvyšší zástupce lokálního managementu odmítal jakoukoliv diskusi 

se zaměstnanci a snahu o řešení velké personální krize, která měla zničující dopady 

na dodržování pracovních práv zaměstnanců. Chování lokálního managementu bylo 

hlavním faktorem pozdějšího vzniku odborové organizace, která již převážně 

komunikovala s managementem na „evropské“ úrovni společnosti a také její vznik 

inicioval výměnu na nejvyšší manažerské pozici v ČR, na kterou byla dosazena osoba 

se zkušenostmi a původem mimo ČR.  

Následně se komunikace a vztahy odborové organizace (a samotných zaměstnanců) 

se společností výrazně zlepšily, ovšem nižší český management se stále stavěl k členům 

odborové organizace negativně, zejména při diskusi ohledně možnosti povýšení dával 

členům odborové organizace výrazně najevo, že pro povýšení do managementu společnosti 

není takové členství žádoucí. Není pak tedy náhodou, že většina členů odborové 

organizace, kteří měli ambice na vyšší posty ve společnosti, odborovou organizaci opustili. 

Samozřejmě prokázat jakoukoliv diskriminaci ze strany zaměstnavatele na základě členství 

v odborové organizaci je reálně téměř nemožné, protože vše se odehrává ve formě náznaků 

a výhradně ústní formou. Naopak je velmi dbáno ze strany zaměstnavatele na to, aby 

v oficiálních podkladech bylo opakovaně zmíněno uznání odborové organizace a jejich 

členů a odhodlání k nejlepším možným vzájemným vztahům. 
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3.1.3 NEZÁJEM ZAMĚSTNANCŮ 

Výrazným faktorem u snižujícího se počtu členů v odborových organizacích 

je v poslední řadě také velký nezájem samotných zaměstnanců. Zejména pro mladší 

zaměstnance je odborová organizace a její aktivity, které se mnohdy zaměřují více 

na pořádání akcí pro zaměstnance a rozdávání symbolických dárků, než na ochranu 

pracovních práv, pokračováním dřívější éry. Mnohdy jim fungování a činnost odborů 

zůstává neznámá a vidí ji jako organizaci nízké důležitosti. Jedním z důvodů je také 

zaměření na poměr toho, co musí odborové organizaci odevzdat
40

 a jaký je jejich přímý 

přínos z členství (MYANT‚ 2010b, s. 50). 

Tento argument je podpořen i mou vlastní zkušeností při získávání nových členů 

do odborové organizace. Nejčastějším důvodem zaměstnanců proti vstupu do odborové 

organizace je: “Proč bych měl vstoupit, když odbory budou fungovat i beze mě a výhody, 

které vyjednají, se mě budou dotýkat i pokud nebudu jejich členem?“. Takový argument 

je ovšem potřeba odmítnout, protože je evidentní, že množství členů odborové organizace 

má přímou souvislost s ochotou zaměstnavatele s odborovou organizací aktivně vyjednávat 

a přijmout její požadavky. 

Dalšími častými argumenty proti vstupu do odborové organizace jsou strach 

z možného znevýhodnění zaměstnavatelem či negativní předchozí zkušenost s členstvím 

v ROH
41

 před rokem 1990. Takové argumenty ovšem vycházejí často z pouhé neznalosti 

činnosti odborové organizace a také výhod, které jím členství nabízí, jako je třeba možnost 

bezplatné právní pomoci v případě sporu se zaměstnavatelem, kterou většina základních 

organizací zajišťuje pomocí odborových svazů.  

Posledním častým argumentem, zejména u mladší generace, je velmi negativně 

vnímaná politická angažovanost odborových organizací, prostřednictvím ČMKOS a ASO, 

a zejména jejich propojení s Českou stranou sociálně demokratickou. Mnoho zaměstnanců 

tedy vidí své členství v odborové organizaci jako neslučitelné se svým politickým 

přesvědčením. K překonání toho problému je podstatné, jaké postoje základní organizace 

zaujímá, tedy zda se hlásí k aktivním politickým snahám odborových svazů a jejich 

konfederací a jejich vnímání některých společenských problémů nebo zda se rozhodne 

                                                
40Členové odborové organizace odvádějí jako členský příspěvek 1% ze svého čistého příjmu, maximálně 

však 250 Kč. 
41 „Revoluční odborové hnutí (ROH) byla monopolní odborová organizace, která byla zároveň nejmasovější 

společenskou organizací v Československu. Členství zaměstnanců v ROH bylo mnohdy prakticky povinné a 

automatické.“ WIKIPEDIA. ROH [online][cit. 2012-06-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ROH 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odborov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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zachovávat politickou neutralitu a soustředit se výlučně na činnost u zaměstnavatele. 

Z vlastní zkušenosti bych doporučil zaujmout druhý postoj, protože hlavní náplní činnosti 

odborové organizace má být ochrana pracovních práv zaměstnanců prostřednictvím 

dialogu se zaměstnavatelem, nikoliv nahrazování svobodného demokratického systému 

prostřednictvím masových nátlakových akcí. 

Základní organizace se musí zamyslet nad způsobem prezentace své práce a hledat 

způsoby, jak se stát atraktivním zejména pro zaměstnance mladší generace. Pokud opustí 

organizování kulturních akcí, zlevněných zájezdů a rozdávání dárků pro zaměstnance 

a zaměří se na aktivní a důslednou ochranu pracovních práv, mohou se i pro tuto generaci 

zaměstnanců stát znovu atraktivními.  

3.2 POKRYTÍ KOLEKTIVNÍMI SMLOUVAMI V ČR 

Situace v pokrytí zaměstnanců v ČR kolektivními smlouvami je podobná, jako 

u působení odborových organizací. Procento společností, které mají se svými zaměstnanci 

uzavřenou kolektivní smlouvu nebo kolektivní smlouvu pro ně závaznou z jiného 

důvodu
42

, je ve srovnání s ostatními zeměmi EU velmi nízké. Největší rozdíl se opět 

objevuje u společností s méně než 50 zaměstnanci, které mají kolektivní smlouvy pouze 

v 24,3% z nich. Lepší situace je ve společnostech střední velikosti, u kterých má kolektivní 

smlouvu již 48% z nich. Nejlépe na tom jsou samozřejmě velké společnosti, u kterých 

má kolektivní smlouvu 71,4% společností. Celkově má kolektivní smlouvu uzavřeno 

pouhých 28% společností, opět díky výrazně vyššímu absolutnímu počtu malých 

společností (EUROFOUND‚ 2009). 

Ve srovnání s průměrem EU je počet společností s uzavřenou kolektivní smlouvou 

v ČR výrazně nižší. Podle průměru EU je kolektivní smlouva uzavřena v 62,1% malých 

společností, v 71,4% středních společností a v 78,7% velkých společností. Celkový průměr 

tak činí 63,8% všech společností v EU. Zajímavé je, že takto zaostáváme také za zeměmi, 

jako je Slovensko, Slovinsko nebo Bulharsko. 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že v ČR je velký prostor pro uzavírání 

kolektivních smluv se zaměstnavateli a pro aktivnější úlohu odborových organizací 

                                                
42 Zejména se jedná o kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro zaměstnavatele z důvodu členství ve 

svazu zaměstnavatelů nebo kolektivní smlouvy vyššího stupně, u nichž byla závaznost rozšířena vyhláškou 

Ministerstva práce a sociální věcí 
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v ochraně práv zaměstnanců prostřednictvím jejich vyjednávání, zejména v malých 

a středních společnostech soukromého sektoru. 
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4 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE 

V této kapitole bych rád popsal stav u zaměstnavatele vycházející z mé osobní 

zkušenosti, před založením odborové organizace a zahájením kolektivního vyjednávání, 

se zaměřením na úroveň dodržování práv zaměstnanců a povinností zaměstnavatele 

vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Situace ohledně dodržování ustanovení 

zákoníku práce a dalších předpisů byla totiž jedním z hlavních iniciátorů pozdějšího vzniku 

odborové organizace a jedním z největších důvodů nespokojenosti zaměstnanců. Cílem 

je ukázat, na jaké otázky by se měla odborové organizace po svém vzniku nejvíce 

zaměřovat a v jakých oblastech je obvykle největší prostor pro její činnost. 

4.1 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Mzda zaměstnanců byla sjednána v pracovní smlouvě na 18 000,- Kč hrubé mzdy. 

Tato mzdová úroveň se týkala největšího počtu zaměstnanců na nejnižší úrovni
43

, i přesto 

že někteří služebně starší zaměstnanci měli vyšší mzdy již od jejich příchodu, ovšem 

většina těchto zaměstnanců společnost v brzké době opustila a proto se jejich podmínky 

nebudu rozebírat. 

Dalšími výhodami pro zaměstnance bylo poskytování stravenek ve výši 80,- 

Kč za pracovní den s polovičním přispěním zaměstnavatele a příspěvek na dopravu ve výši 

1500,- Kč poskytovaný souhrnně jednou za čtvrtletí, ovšem výhradně poskytovaný 

zaměstnancům pracujícím na plný úvazek. Celkově po sečtení všech těchto složek tak byla 

mzda v průměru 18 500,- Kč, které podléhaly odvodům na pojistné a dani z příjmu 

FO a k tomu v průměru 840,- Kč osvobozených od těchto odvodů ve formě poukázek 

na stravování. 

4.2 ÚROVEŇ DODRŽOVÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejvýraznějším problémem před vznikem odborové organizace byla právě úroveň 

dodržování práv a povinností vycházejících z pracovněprávních a jiných předpisů. 

Zejména se zaměřím na pracovní dobu, dobu odpočinku, rozvrhování pracovní doby 

a práci přesčas, které byly nejvíce porušovány vzhledem ke špatné personální situaci 

zaměstnavatele.  

                                                
43 Jednalo se o přibližně 85% zaměstnanců společnosti v ČR na nejnižší pozici, označovaných termínem 

„front line staff“, tedy zaměstnanci poskytující servis zákazníkům. 
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4.2.1 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY 

Základní úpravu pracovní doby nalezneme v § 78 – 87 zákoníku práce. Zákoník 

práce upravuje jako základní rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiné 

úpravy
44

. U tohoto zaměstnavatele bylo jako základní používané nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby, ovšem v praktických dopadech, ač výslovně nestanoveno ve vnitřním 

předpisu v souladu s §86 ZP, se spíše prolínalo uplatňováním konta pracovní doby, jelikož 

nadpracované hodiny byly zaměstnancům přenášeny do dalšího měsíce a případné 

neodpracované hodiny byli zaměstnanci nuceni „nadpracovat“ v následujících měsících. 

Současně nedocházelo k používání vyrovnávacího období, stav „konta“ pracovní doby 

se tak přenášel nepřetržitě vždy do následujícího měsíce a docházelo tak k zjevnému 

porušování § 83 ZP (dnes upraveno v § 78 odst. 1 písm. m). 

Také samotný způsob rozvrhování směn neprobíhal v souladu s § 84 zákoníku 

práce, který výslovně stanoví povinnost zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu 

na následující období nejpozději 2 týdny před začátkem období, na nějž se pracovní doba 

rozvrhuje. Směny byly rozvrhovány a jejich písemný rozvrh zveřejněn většinou dva až tři 

dny před začátkem období (kalendářní měsíc), na které se směny rozvrhovaly. V rozvrhu 

také docházelo k častým změnám, oznamovaných zaměstnancům maximálně v předstihu 

několika dnů.  

4.2.2 DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 

Maximální délka pracovní doby je dnes upravena v § 83 ZP na 12 hodin bez ohledu 

na používaná rozvržení směn. Podle dříve platné právní úpravy se rozlišovala maximální 

délka směny při rovnoměrném rozvržení směn, kdy mohla být maximální délka směny 9 

hodin, při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby byla stanovena maximální délka 

pracovní doby v jedné směně maximálně na 12 hodin. U daného zaměstnavatele 

se používalo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby (viz podkapitola výše), maximální 

přípustná délka směny byla tedy zjevně 12 hodin. Zaměstnavatel po období několika 

měsíců používal na svých jednotlivých pobočkách směny v délce 12 a 17 hodin. V případě 

délky jednotlivých směn tak zjevně docházelo k porušování maximální délky směny při 

nerovnoměrně rozvržené pracovní době, protože byla používána i směna o délce 17 hodin, 

která výrazně převyšuje maximální povolenou délku 12 hodin. 

                                                
44 Mezi další úpravy pracovní doby patří pružná pracovní doba (§ 85 ZP) a konto pracovní doby (§ 86 ZP). 
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4.2.3 PRÁCE PŘESČAS 

Práci přesčas definuje zákoník práce v § 78 odst. 1 písm. i) jako práci konanou 

zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní 

pracovní dobu vyplývajícího z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná 

mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Další podmínky pro umožnění práce přesčas pak 

najdeme v § 93 ZP. Jako základní princip stanoví zákoník práce v § 93 odst. 1, že práci 

přesčas lze konat jen výjimečně. Konkrétní rozsah práce přesčas a důvody jejího nařízení 

pak upravuje § 93 odst. 2 ZP.
45

 

Vzhledem k tomu, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně, je to tedy institut 

sloužící k pokrytí nečekaných provozních událostí, není možné práci přesčas dopředu 

zahrnovat do rozvržení pracovní doby. Takový postup je porušením maximální stanovené 

týdenní pracovní doby, nikoliv prací přesčas. 

Tato ustanovení zákoníku práce byla opakovaně zaměstnavatelem porušována. 

Pracovní doba pro plné úvazky byla rozvrhována tak, že zaměstnancům bylo 

v kalendářním měsíci naplánováno i přes 220 pracovních hodin, tedy v průměru přes 50 

hodin na týden. Taková „práce přesčas“ ovšem nemá oporu v zákoníku práce, protože 

nesplňuje podmínku výjimečnosti jejího provádění. Místo toho se práce přesčas 

považovala za nejsnazší způsob jak se vyrovnat s personálními problémy a nedostatkem 

zaměstnanců. 

Současně je třeba říci, že i množství této „práce přesčas“ odporovalo ustanovením 

zákoníku práce. V průměru totiž množství práce přesčas přesahovalo množství dovolené 

v § 93 odst. 4, tedy maximálně 8 hodin týdně v období 26 týdnů po sobě jdoucích. Jelikož 

ani tady nebylo zavedeno vyrovnávací období, nebylo tak možné dodržení tohoto pravidla 

spolehlivě prokázat, ovšem vzhledem k množství odpracovaných hodin lze usuzovat, 

že bylo v průměru překročeno. 

4.2.4 DOBA ODPOČINKU MEZI SMĚNAMI 

Zákoník práce stanoví povinnost rozvrhnout pracovní dobu v § 90 odst. 1 ZP tak, 

aby přestávka mezi směnami byla alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

Současně umožňuje tuto dobu z několika důvodů zkrátit až na 8 hodin, přičemž následně 

                                                
45 V souladu s §93 odst. 2 ZP může práci přesčas zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných 

provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek 

uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit 

více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. 
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musí být zaměstnanci odpočinek o toto zkrácení prodloužen. Možnost zkrátit přestávku 

mezi směnami je omezená důvody vyjmenovanými v § 90 odst. 2 ZP, kde mezi těmito 

důvody je zařazena i možnost tuto přestávku zkrátit u nerovnoměrně rozvržené pracovní 

doby.
46

 

U daného zaměstnavatele tedy byl dán důvod umožňující zkrácení přestávky mezi 

dvěma směnami na osm hodin, podle § 90 odst. 2 písm. a) ZP. Vzhledem k tomu, 

že zaměstnanci pracovali v 17 hodinových směnách i několik dní po sobě (obvykle tři 

dny), byl takový odpočinek zaměstnancům zkrácen na 7 hodin, přičemž zákoník práce 

takové zkrácení nepřipouští. Rovněž nebyla dodržena povinnost prodloužit následující 

přestávku mezi směnami tak, aby bylo zkrácení kompenzováno, jelikož tuto 7 hodinovou 

přestávku mezi směnami měli zaměstnanci i dva po sobě jdoucí dny. Zaměstnavatel tak 

zřetelně porušoval ustanovení § 90 odst. 1 ZP. 

Z předchozích odstavců je tak zřejmé, že mnohá práva zaměstnanců a povinnosti 

zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů nebyla dodržována a obecně 

standard právní kultury ve společnosti byl na velmi nízké úrovni. Vzhledem k tomu, 

že s rostoucí velikostí společnosti roste také tlak na dodržování pracovněprávních předpisů, 

protože zaměstnavateli se zvyšuje riziko kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce, 

je zřejmé, že nejvyšší míra porušování pracovněprávních předpisů bude právě 

v soukromých společnostech malé a střední velikosti. V kombinaci v nízkou úrovní 

zastoupení zaměstnanců a minimálním pokrytím kolektivními smlouvami se tak opět 

ukazuje, že právě v těchto společnostech může najít aktivně působící odborová organizace 

nejlepší uplatnění a může výrazně zapůsobit na chování zaměstnavatele. 

                                                
46 Podle § 90 odst. 2 ZP může být odpočinek podle odstavce 1 zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě 

jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu 

zkrácení tohoto odpočinku: 

 a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, 

 b) v zemědělství, 

 c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, v 

telekomunikacích a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,  

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,  

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. 
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5 ZAHÁJENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ 

Právo vyjednat a uzavřít u zaměstnavatele kolektivní smlouvu má dle 

§ 22 ZP pouze odborová organizace. Radám zaměstnanců ani zástupcům pro BOZP, tedy 

dalším formám zastoupení zaměstnanců, není takové právo přiznáno. Tato situace vychází 

z odporu odborových svazů, které si ponechání této pravomoci výlučně v rukách 

odborových organizací vymohli při schvalování novelizace zákoníku práce, která vnášela 

institut rad zaměstnanců do českého práva prováděním směrnic evropského práva 

(MYANT‚ 2010b, s. 7). 

Prvním krokem k zahájení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem je tedy 

založení odborové organizace, které blíže představím v následující podkapitole. 

5.1 ZALOŽENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE 

Založit odborovou organizace je možné dvěma základními způsoby. První 

možností je založení odborové organizace jako samostatné právnické osoby, druhou pak 

evidencí jako organizační jednotka odborové svazu. Výhody a možná úskalí těchto dvou 

řešení nastíním v dalších podkapitolách. 

5.1.1 SAMOSTATNÁ PRÁVNICKÁ OSOBA 

Zakládání odborové organizace jako samostatné právnické osoby se řídí právní 

úpravou sdružování občanů, tedy zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 

pozdějších předpisů. Odborová organizace podléhá evidenci Ministerstva vnitra ČR a stává 

se právnickou osobou dnem následujícím po doručení návrhu na její evidenci. Vznik 

odborové organizace tedy nepodléhá přezkoumání správního orgánu, jelikož takový postup 

by byl v rozporu s ústavním pořádkem ČR.
47

 

Návrh na evidenci podávají minimálně tři osoby, podmínkou je, že alespoň jedna 

osoba musí být starší 18 let. Sestavuje se přípravný výbor, který návrh na evidenci podává. 

K návrhu je potřeba přiložit stanovy odborové organizace. Posledním krokem je přidělení 

IČO
48

 od Českého statistického úřadu.  

                                                
47 Podle článku 27 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky, vznikají odborové organizace nezávisle na státu. Omezovat počet 

odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. 
48 Identifikační číslo osoby, více viz ČSÚ. Přidělování IČO [online][cit. 2012-06-20]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pridelovani_ico. 
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Mezi základní povinnosti odborové organizace jako samostatné právnické osoby 

patří vedení účetnictví
49

, podání daňového přiznání v případě, že má příjmy, které nejsou 

osvobozeny od daně z příjmu
50

 a registrace u příslušného finančního úřadu v případě 

vyplácení odměn svým funkcionářům. 

5.1.2 ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE 

Založení odborové organizace jako základní organizace odborového svazu 

je v praxi nejčastějším případem. Odborová organizace je tak evidována pouze 

u odborového svazu a nikoliv u Ministerstva vnitra ČR. Odborová organizace má v tomto 

případě právní subjektivitu odvozenou od odborového svazu, pod kterým je zřízena. Tento 

postup je administrativně nejméně náročný, navíc lze využít zázemí a pomoc odborového 

svazu. Obměnou tohoto způsobu zakládání odborových organizací je případ, kdy 

na Ministerstvu vnitra jsou evidovány základní organizace a mají tak vlastní právní 

subjektivitu a právní subjektivita odborového svazu je odvozena od základních organizací. 

Vztahy mezi odborovým svazem a základními organizacemi jsou ovšem v obou případech 

shodné (MAZÁNKOVÁ‚ 2010, s. 21). 

5.1.3 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ 

Pro porovnání výhodnosti jednotlivých variant založení odborové organizace 

je potřeba posoudit několik faktorů a to zejména administrativní a časovou náročnost, 

potřebné znalosti a náklady na založení odborové organizace. 

Z pohledu administrativní náročnosti a znalostí potřebných pro založení odborové 

organizace je jednoznačně výhodnější druhá varianta, tedy evidencí jako základní 

organizace odborového svazu. V těchto případech odborové svazy aktivně poskytují 

administrativní a metodickou pomoc s postupem zakládání základní organizace.
51

 

Z hlediska časové náročnosti a nákladů na založení nelze vidět mezi možnými způsoby 

žádný výraznější rozdíl. 

                                                
49

 Povinnost odborové organizace vést účetnictví vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, více viz např. KRBEČKOVÁ, M., V. PELC a J. PLESNÍKOVÁ. Nové účetnictví pro 

odborové organizace: metodický výklad a návod pro přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví na 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a uživatelská příručka k počítačovému programu ABRA G2 : od 

1.1.2005. Praha: Sondy, 2004. ISBN 80-868-4602-4. 
50 Od platby daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny příjmy vyjmenované v § 19 zákona 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve zněná pozdějších předpisů. 
51 Viz např. OS PPAP. Založení nové ZO OZ [online][cit. 2012-06-15]. Dostupné z: 

 http://www.osppap.cz/individ-clenstvi/. 
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Dalšími významnými faktory, které je potřeba zvážit, je cílená míra angažovanosti 

v kolektivním vyjednávání vyššího stupně a zájem působit v širším měřítku. Pokud 

odborová organizace má zájem zastupovat pouze zaměstnance u zaměstnavatele, kde 

vzniká a nemá z různých důvodů ambice a zájem působit v kolektivním vyjednávání 

vyššího stupně, pak se jako zajímavější jeví varianta založení jako samostatné právnické 

osoby. Naopak, pokud má odborová organizace zájem působit aktivně v širší sféře, než jen 

u svého zaměstnavatele a to zejména spoluprací s dalšími odborovými organizacemi 

v daném sektoru hospodářství, je výrazně výhodnější stát se organizační složkou 

odborového svazu. 

Posledním faktorem je množství a rozsah služeb, které chce odborová organizace 

svým členům nabízet. Nejzajímavější službou nabízenou odborovými svazy sdruženými 

v ČMKOS a ASO je možnost bezplatného právního poradenství
52

 pro členy těchto svazů. 

Samozřejmě je možné tuto službu poskytovat i jako odborová organizace nesdružená pod 

svazem, ale zejména u menších odborových organizací to bude mimo jejich finanční 

možnosti. Dalšími službami, které odborové svazy svým členům nabízejí, jsou například 

vzdělávací semináře pro funkcionáře základních organizací, metodickou podporu, ale také 

třeba možnosti zlevněných rekreací pro své členy. 

5.2 NÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Vytvoření kvalitního návrhu kolektivní smlouvy je bezpochyby jedním 

z podstatných kroků k úspěchu v kolektivním vyjednávání. V případě zaměstnavatele, 

u kterého dříve nepůsobila odborová organizace, bude třeba věnovat velkou pozornost 

přípravné fázi, kdy se se zaměstnavatelem dohodne určitý rámec obsahu budoucí 

kolektivní smlouvy a stanoví se způsob jejího vyjednávání. V malých a středních firmách 

lze také očekávat neochotu zaměstnavatele kolektivní vyjednávání vůbec zahájit 

a odborová organizace tak nejdříve musí zaměstnavateli prokázat své odhodlání kolektivní 

vyjednávání zahájit (ČERNOCHOVÁ et. al.‚ 2010). 

Pro novou odborovou organizaci bude vhodným řešením využít vzory kolektivních 

smluv, které nabízí většina odborových svazů
53

. Obsahují většinou velmi kvalitní úpravu 

vztahu odborové organizace se zaměstnavatelem a stanoví základní principy vzájemné 

                                                
52Více viz např. ČMKOS. Právní poradna ČMKOS [online][cit. 2012-06-18]. Dostupné z: 

http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/pravni-poradna-on-line 
53 Viz např. OS STAVBA. Vzor podnikové kolektivní smlouvy [online][cit. 2012-06-18]. Dostupné z: 

http://stavba.cmkos.cz/info.php?id_info=2008000014&event_akce=info_detail 
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spolupráce. Pro odborovou organizaci je vhodné mít základní vzájemné principy 

spolupráce stanovené v kolektivní smlouvě, protože jsou pro zaměstnavatele závazné, než 

se spoléhat na neformální domluvu se zaměstnavatelem, která se může rychle stát 

neplatnou například při změně na postu zástupce zaměstnavatele, který s odborovou 

organizací vede dialog. 

Současně takové vzorové kolektivní smlouvy obsahují návrhy ujednání, která jsou 

typická pro kolektivní smlouvy v daném odvětví (v případě že se zvolí vzor oborově 

příslušného odborového svazu) a mohou být dobrým návodem, co v kolektivní smlouvě 

požadovat a také na co jsou zaměstnavatelé často ochotni přistoupit. „První kolektivní 

smlouvy ve firmách jsou většinou obrovským náporem na odborové vyjednavače, kteří jsou 

téměř vždy pro svou funkci neuvolněni a za pochodu musí zvládnout základy legislativy, 

znát názory členské základny a zaměstnanců a ustát argumenty a fígle profesionálů 

na straně firmy.“ (ČERNOCHOVÁ et. al.‚ 2010, s. 61). 

5.3 ZAPOJENÍ EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ 

Pokud u daného zaměstnavatele působí evropská rada zaměstnanců, je také otázkou 

způsob jejího zapojení v procesu národního vyjednávání. Z právního hlediska samozřejmě 

není zapojení evropské rady zaměstnanců do procesu národního kolektivního vyjednávání 

předpokládáno a nejsou jí v tomto směru dány žádné pravomoci. Přesto by bylo zejména 

pro odborovou organizaci chybou evropskou radu zaměstnanců úplně přehlížet 

a do kolektivního vyjednávání ji nijak nezapojit. 

Nejpodstatnější rolí, kterou může evropská rada zaměstnanců hrát v národním 

kolektivním vyjednávání je role poskytovatele informací. Základním právem evropské 

rady zaměstnanců je právo na nadnárodní informace a projednání určitých záležitostí. 

Následně tyto informace mohou být využity národní odborovou organizací jak při přípravě 

návrhu kolektivní smlouvy, tak při samotném vyjednávání. „Zástupci zaměstnanců v evr. 

radách zaměstnanců obecně uvádějí, že získají užitečné informace o firemních financích, 

strategii a dalších tématech, ale že si přejí posílení úlohy evr. rad zaměstnanců v tomto 

procesu. Z tohoto pohledu vznik dalších evropských rad zaměstnanců a rozšíření jejich 

práv mají čistý pozitivní dopad na dobré životní podmínky pracovníků ze sociálního 

hlediska.“ (VITOLS‚ 2009, s. 8) 

Dále může evropská rada zaměstnanců poskytovat velké množství zkušeností 

od jiných národních odborových organizací, které mají s kolektivním vyjednáváním často 
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větší zkušenosti. Může tak hrát roli platformy pro sdílení zkušeností a komunikaci mezi 

jednotlivými národními odborovými organizacemi. “Na nadnárodní úrovni se ovšem pouze 

menšina z 914 zřízených evropských podnikových rad (k březnu 2011) u nadnárodních 

společností podílí na lokálním vyjednávání v jednotlivých evropských státech.“ 

(GLASSNER et. al.‚ 2011, s. 10). Vzhledem k tomu, že v případě nadnárodních 

společností je vedení kolektivních vyjednávání za zaměstnavatele v různých státech často 

svěřeno stejným osobám, je sdílení zkušeností velkou výhodou pro odborovou organizaci, 

díky které může alespoň částečně eliminovat mnohdy absentující vzdělání a praxi 

potřebnou pro úspěch v kolektivním vyjednávání. 

Posledním způsobem, který se v poslední době začíná více uvažovat, je možnost 

přesunu části národních kolektivních vyjednávání na evropskou radu zaměstnanců. 

V jistém smyslu by se tak jednalo o vnitropodnikovou kolektivní smlouvu „vyššího 

stupně“, označovanou ale spíše jako např. „rámcová dohoda“ atd., která by pak byla 

doplňována a upřesňována na národních úrovních. Je zřejmě, že taková dohoda by neřešila 

mzdová práva, ale spíše se soustředila na úpravu základních vzájemných práv a povinností. 

Evropská komise předložila v roce 2005 „volitelný evropský rámec pro nadnárodní 

kolektivní vyjednávání“ a posléze v roce 2008 konstatovala, že k rozvoji nadnárodního 

kolektivního vyjednávání by bylo potřeba přijmout jednotnou právní úpravu, ale žádné 

konkrétní legislativní řešení zatím z její strany předloženo nebylo (GLASSNER et. al.‚ 

2011, s. 12). 

V České republice je evropská rada zaměstnanců zatím méně využívaný institutem. 

Přestože nejedna odborová organizace má svého zástupce v evropské radě zaměstnanců 

působící u svého zaměstnavatele, je jejich zapojení a využití informací a zkušeností 

zejména zpočátku její existence minimální. Z vlastní zkušenosti vím, že trvalo téměř dva 

roky od vzniku odborové organizace a zahájení kolektivního vyjednávání, než se povedlo 

zapojit informace a získávat zkušenosti z evropské rady zaměstnanců. Současně si ale 

myslím, že u nadnárodních zaměstnavatelů má do budoucna využití evropské rady 

zaměstnanců v kolektivním vyjednávání velký potenciál, ať už jejím zapojením 

do národního vyjednávání nebo vytvořením samostatné nadnárodní úrovně evropského 

kolektivního vyjednávání. 
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6 STRATEGIE VYJEDNÁVÁNÍ 

V této kapitole chci přiblížit kolektivní vyjednávání z hlediska procesů a postupů, 

které při něm probíhají. Přestože tato část je platným právem kodifikována pouze 

v obecných mantinelech a dalo by se říct, že je spíše otázkou psychologickou než právní, 

tak si myslím, že je naopak nejdůležitější (a přesto nejvíce podceňovanou) částí 

kolektivního vyjednávání. Z vlastní zkušenosti vím, že při založení odborové organizace 

a zahájení kolektivního vyjednávání se daleko více diskutuje na straně odborové 

organizace otázka „co“, tedy potenciální obsah závazků v budoucí kolektivní smlouvě
54

, 

než otázka „jak“, tedy procesy a postupy k dosažení daného cíle. Bohužel se takový přístup 

projevil negativně pro naši odborovou organizaci, zejména ve sporných otázkách, kde 

strategie zaměstnavatele byla propracována a jednání profesionálně vedeno, zatímco 

strategie odborové organizace byla vytvářena ad hoc a postrádala dlouhodobější koncept. 

Podstatným prvkem strategie kolektivního vyjednávání je také kvalitní zhodnocení 

počáteční situace, možností a předpokládaných strategií vyjednávacího partnera 

a stanovení priorit a cílů pro budoucí obsah kolektivní smlouvy. 

Z hlediska těchto postupů a strategií lze kolektivní vyjednávání rozdělit do tří fází. 

První bude fáze úvodní, kdy bude probíhat zejména sestavování vyjednávacího týmu, 

hodnocení současné situace, stanovení cílů a priorit pro vyjednávání a nakonec příprava 

strategie samotného vyjednávání. Střední fáze vyjednávání bude spočívat v přímé interakci 

s vyjednávacím partnerem, tedy ve snaze pomocí zvolené strategie dosáhnout zvolených 

cílů. Samozřejmě i ve střední fázi vyjednávání se objevují prvky úvodní fáze, vzhledem 

k tomu že strategii a cíle je potřeba průběžně revidovat a přizpůsobovat poznatkům 

zjištěným v průběhu vyjednávání. Podstatou závěrečné fáze je uzavření vyjednané 

smlouvy, organizace dalšího dialogu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací 

a prezentace uzavřené kolektivní smlouvy zaměstnancům. (ČMKOS‚ 2008, s. 119) 

Přestože se může zdát, že závěrečná fáze je ze všech tří nejméně důležitou, není tomu tak 

zejména proto, že prezentace zaměstnancům a další dialog se zaměstnavatelem jsou 

klíčové body k tomu, aby kolektivní smlouva byla správně uplatňována a dodržována 

i tam, kde je její formulace spíše deklaratorní. 

 

                                                
54 Viz kapitola 5 této práce. 
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6.1 ÚVODNÍ FÁZE 

Jak jsem již zmínil výše, základními prvky úvodní fáze bude sestavení 

vyjednávacího týmu a hodnocení současné situace, ze které vyjde stanovení cílů a strategie 

pro vyjednávání. 

Sestavení vyjednávacího týmu bude pro první vyjednávání pro nově vzniklé 

odborové organizace zřejmě největším problémem, z důvodu absence široké personální 

základny, ze které by se členové týmu vybírali. Základem týmu tak jsou většinou lidé, kteří 

realizovali založení odborové organizace, doplnění možná o několik dalších nových členů. 

Vzhledem k absenci širšího výběru pro personální obsazení je tak třeba věnovat velkou 

pozornost rozdělení pravomocí a úkolů v rámci vyjednávání tak, aby byly naplno využity 

znalosti a schopnosti omezeného okruhu členů odborové organizace. 

Nehledě na možnosti při výběru členů, je v každém týmu potřeba důsledně pokrýt 

určité úkoly v souvislosti s vyjednáváním, které je vhodné rozdělit výslovně mezi 

jednotlivé členy týmu. Základní postavou každého vyjednávacího týmu bude jeho vedoucí, 

který je nejčastěji také hlavním vyjednavačem. Takové rozložení ovšem není rozhodně 

 pravidlem, při vyjednávání kterého jsem se účastnil, jsem byl v postavení hlavního 

vyjednavače, ovšem v postavení vedoucího týmu, který rozděloval úkoly a koordinoval 

vyjednávání, byl předseda odborové organizace. Pro mé postavení jako vedoucí 

vyjednavač převážily jazykové a právní znalosti, kterými nedisponoval žádný další člen 

odborové organizace u zaměstnavatele. 

 Dalším krokem je rozdělení jednotlivých oblastí úprav navrhovaných v kolektivní 

smlouvě mezi členy vyjednávacího týmu s cílem získání relevantních informací a důkladné 

analýzy těchto oblastí. Každý člen by měl znát právní úpravu a faktickou situaci ve své 

oblasti a aktivně působit při vytváření návrhů v kolektivní smlouvě. Současně by měl být 

také oporou hlavnímu vyjednavači k zajištění konzistentní prezentace názorů a jejich věcné 

správnosti. Velmi důležitým úkolem je zajištění zpětné vazby se členskou základnou, tedy 

informování o průběhu vyjednávání tak, aby členové odborové organizace a ostatní 

zaměstnanci v případech obtížného a zdlouhavého vyjednávání neztráceli chuť 

ve vyjednávání pokračovat a měli i nadále důvěru v jeho pozitivní výsledky. Zanedbání 

komunikace v průběhu vyjednávání může zapříčinit rozepře ve členské základně 

a nejednotný postoj zaměstnanců, který ve výsledku může mít velmi negativní dopady 

na výsledky samotného vyjednávání, pokud je druhá strana zachytí a dokáže je využít 
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ve svůj prospěch. Posledním důležitým článkem bude člen zodpovědný za zápisy, záznamy 

a dokumentaci, protože je důležité mít záznamy o názorech a stanoviscích druhé strany aby 

mohlo dojít k jejich zpětnému analyzování. V komunikaci při samotném vyjednávání může 

takový názor nebo stanovisko zaniknout a může tak dojít k promeškání příležitosti 

a ke ztrátě potenciálně důležité informace. 

6.1.1 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE 

Po sestavení týmu a stanovení jednotlivých povinností a odpovědností je potřeba 

provést analýzu současné situace a stanovit základní cíle a strategie pro vyjednávání. Jako 

nejlepší a současně poměrně jednoduchý nástroj ke zhodnocení situace před začátkem 

kolektivního vyjednávání bych doporučil tzv. SWOT analýzu
55

. 

SWOT analýza spočívá ve zhodnocení vnitřních faktorů, tedy silných a slabých 

stránek odborové organizace a vnějších faktorů, tedy příležitostí a hrozeb, které se mohou 

objevit v průběhu vyjednávání. Mezi vnitřní faktory lze zařadit jakékoliv schopnosti 

či naopak nedostatky členů týmu relevantní pro kolektivní vyjednávání, dostupné nebo 

nedostupné prostředky pro vyjednávání a mnoho dalších faktorů, které vycházejí 

z vnitřních vlastností a schopností odborové organizace. Do vnějších faktorů naopak 

zařadíme situace, které mohou nastat při vyjednávání nebo nové skutečnosti, které 

se mohou objevit.
56

 Následně každou ze silných stránek a příležitostí ohodnotíme 

na stupnici od 1 do 10 podle toho, jakou jim přikládáme důležitost.
57

 Slabým stránkám 

a hrozbám přiřadíme hodnotu stejným způsobem, pouze v záporné hodnotě. Dalším 

krokem je přiřazení pravděpodobností jednotlivým položkám, podle toho jak 

pravděpodobné vnímáme vliv dané položky na kolektivní vyjednávání. Posledním krokem 

SWOT analýzy je vynásobení hodnot u jednotlivých položek a jejich pravděpodobností 

a sečtení výsledných hodnot v rámci jednotlivých kategorií. (KEŘKOVSKÝ et. al.‚ 2006, 

s. 120) Pro příklad uvádím ukázku SWOT analýzy, vycházející z počátečního stavu před 

kolektivním vyjednáváním, kterého jsem se účastnil, jako Přílohu I této práce. 

Základním ukazatelem, který nám analýza poskytne, je vztah mezi silnými 

a slabými stránkami odborové organizace a mezi příležitostmi a hrozbami vycházející 

z následného kolektivního vyjednávání. Pomůže nám si uvědomit, v jaké pozici 

                                                
55 S = Strenghts (silné stránky), W = Weaknesses (slabé stránky), O = Opportunities (příležitosti) a T = 

Threads (hrozby). 
56 Obdobně též viz JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: [strategie a trendy]. Praha:Grada, 2008. ISBN 

978-80-247-2690-8., str. 103 a násl. 
57 Číslem 1 označíme položku nejméně významnou, číslem 10 naopak nejvýznamnější. 



  STRATEGIE VYJEDNÁVÁNÍ 

38 
 

se odborová organizace vůči zaměstnavateli nachází a čeho lze ve vyjednávání dosáhnout. 

Je tak výchozím bodem pro úvahu, jaká strategie bude pro vyjednávání zvolena.
58

 

6.1.2 VOLBA STRATEGIE 

Z výsledků předchozí analýzy se nám nabízejí tyto čtyři základní strategie pro 

následné kolektivní vyjednávání: 

a) maximalizací silných stránek maximalizovat příležitostí (MAX MAX) 

b) minimalizací slabých stránek maximalizovat příležitosti (MIN MAX) 

c) maximalizací silných stránek minimalizovat hrozby (MAX MIN) 

d) minimalizací slabých stránek minimalizovat hrozby (MIN MIN) 

Rozhodování o tom, kterou strategii zvolíme, nám usnadní právě výsledek analýzy. 

Pro první strategii se rozhodneme, pokud nám silné stránky převažují nad slabými 

a současně příležitosti nad hrozbami. Taková situace je samozřejmě pro odborovou 

organizaci nejvíce příznivá, umožňuje se zaměřit primárně na vlastní cíle a prostředky 

k jejich dosažení. Druhá strategie je vhodná pro situaci, kdy sice slabé stránky převažují 

nad silnými, ale stále příležitosti převažují nad hrozbami. V tomto případě je vhodné pro 

odborovou organizaci se zaměřit na největší možnou neutralizaci vlastních slabých stránek 

tak, aby bylo využito co nejvíce nabízejících se příležitostí. Třetí možností je převaha 

silných stránek nad slabými, ale současně hrozeb nad příležitostmi, kdy je nejvhodnější 

strategií využít silných stránek k minimalizaci hrozeb vycházejících z analýzy. Poslední 

a současně nejméně příznivou možností pro odborovou organizaci je převaha slabých 

stránek nad silnými a současně hrozeb nad příležitostmi. Nejvhodnější strategie při 

takovém výsledku analýzy je snaha o potlačení a neutralizaci slabých stránek směřující 

k minimalizaci hrozeb, které jsme při analýze zjistili. (KEŘKOVSKÝ et. al.‚ 2006, s. 145) 

Využití SWOT analýzy je možné vidět i pro odhad strategie druhé strany 

v kolektivním vyjednávání. Pokud je k dispozici dostatek informací, lze připravit analýzu 

i z pohledu druhé stranu a výsledek využít k případné úpravě vlastní strategie. Oproti 

vlastní analýze může analýza z pohledu druhé strany obsahovat prvky výrazně ovlivňující 

volbu strategie druhé strany, které ovšem v naší analýze nejsou, protože pro nás nemusí být 

významné a nepřikládáme jim důležitost. Příkladem z vlastní zkušenosti je například 

                                                
58 Více viz také WIKIPEDIA. SWOT analysis.[online][cit. 2012-06-18]. Dostupné z: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis. 
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hrozba výrazného prohloubení probíhající personální krize u zaměstnavatele, která byla 

velmi významná pro volbu strategie zaměstnavatele, ale v naší analýze nehrála až tak 

významnou roli. Existence tak významné hrozby vedla zaměstnavatele k volbě strategie, 

jejímž cílem byla právě eliminace této hrozby. Vzhledem k tomu, že před zahájením 

kolektivního vyjednávání nedošlo k provedení analýzy z pohledu zaměstnavatele, 

nepovedlo se nám zmíněnou situaci odhalit dříve a využít ji k úpravě vlastní strategie. 

Výsledky z analýz nám tedy napoví, jakou základní strategii pro kolektivní 

vyjednávání zvolit. Jedná se ovšem jen o základní rámec, který je třeba vyplnit 

konkrétními postupy a chováním vyjednávacího týmu při střední částí vyjednávání, tedy 

při přímé interakci obou stran kolektivního vyjednávání. Současně je opakovaně potřeba 

provést kroky z úvodní fáze v případě získání nových významných informací 

a neočekávaných situací mezi jednotlivými segmenty střední fáze vyjednávaní, na jejich 

základě je potřeba upravit provedené analýzy a zhodnotit případnou nutnost změny 

zvolené strategie. Nelze tak vyjednávání rozdělit do jednotlivých fází příliš striktně, 

protože jednotlivé postupy se v rámci vyjednávání mohou vzájemně překrývat, případně 

i opakovat. 

Poslední částí úvodní fáze bude samotná příprava a organizace vyjednávání. Mezi 

podstatné náležitosti, které je zde potřeba dohodnout, nepatří pouze místo a čas 

jednotlivých setkání, ale je třeba také dohodnout způsoby financování vyjednávání 

a procedurální otázky. Vhodná je v této fázi výměna vzájemných stanovisek ohledně cílů 

a očekávání ve vyjednávání, kterými lze nastolit pozitivní atmosféru před začátkem přímé 

interakce mezi oběma stranami. 

6.2 STŘEDNÍ FÁZE 

Střední fázi vyjednávání lze nejjednodušeji charakterizovat jako situaci, kdy 

vyjednávací týmy obou stran zasedly k jednacímu stolu a probíhá mezi nimi vzájemná 

interakce. Ovšem omezit tuto část vyjednávání pouze na samotnou přímou interakci 

by bylo chybou, protože v této části neprobíhá pouze jednání mezi stranami (tedy 

horizontální vyjednávání), ale také interakce v rámci samotných týmů (interní 

vyjednávání) a mezi vyjednávacími týmy a těmi, které zastupují (vertikální vyjednávání). 

V samotném vyjednávání se tak neprojevují pouze stanoviska jednotlivých stran, ale také 

názory, postoje a vlastnosti jednotlivých členů týmů, stejně jako vliv a názory skupin, které 

dané týmy zastupují. (ČMKOS‚ 2008, s. 124) 



  STRATEGIE VYJEDNÁVÁNÍ 

40 
 

Pokud vezmeme v úvahu základní model vyjednávání, kterého se účastní dva 

vyjednávací týmy (což je pro vyjednávání podnikových kolektivních smluv nejčastější 

případ), můžeme identifikovat pět základních vyjednávacích procesů – samotné 

horizontální vyjednávání, dvě roviny vertikálního vyjednávání a dvě roviny interního 

vyjednávání. Význam ostatních procesů, tedy mimo vyjednávacího procesu horizontálního, 

bývá často nedoceňován, zejména jejich vliv právě na horizontální proces vyjednávání. 

Vzhledem k zaměření této práce primárně na soukromé společnosti malé a střední velikosti 

je v této části zanedbán vliv dalších skupin, které mohou ovlivňovat průběh kolektivního 

vyjednávání, jako média, vláda a ministerstva, které by rozšiřovaly okruh vyjednávacích 

procesů. 

Před probráním samotných procesů je třeba se zaměřit na jednotlivé typy osob, 

které se v jednotlivých procesech vyskytují a nejvíce je ovlivňují. Účastníky jednání 

můžeme podle jejich postojů k vyjednávání rozdělit v podstatě do tří základních skupin. 

První skupinou budou tzv. stabilizátoři, jejichž hlavním cílem je vždy nejrychlejší dosažení 

dohody a kteří mají tendenci velmi rychle akceptovat návrhy protistrany. Proti nim, jako 

druhá skupina, naopak stojí tzv. destabilizátoři, kteří naopak odmítají dosažení dohody 

a volají po radikálních krocích, mezi které můžeme v rámci kolektivního vyjednávání řadit 

stávku a výluku. Mezi předchozími typy účastníků pak stojí quasiprostředník, který 

je jejich postoji ovlivňován a současně je vyvažuje. Od klasického prostředníka se odlišuje 

zejména tím, že ho nelze považovat za osobu nezávislou, která by nebyla ve vyjednávání 

zainteresována. Je ovšem prostředníkem mezi tendencemi stabilizátorů a destabilizátorů 

a v ideálním případě by taková osoba měla být vedoucím vyjednavačem v rámci týmu. 

Pokud by vedoucím vyjednávačem byla osoba stabilizátora, pak by pravděpodobně došlo 

k rychlému dosažení dohody, která by ovšem pravděpodobně byla pouhým minimem toho, 

co bylo ve vyjednávání možno dosáhnout. Pokud by ve vedoucí pozici byla osoba 

destabilizátora, nejspíše by k dohodě vůbec nedošlo. Současně to ovšem neznamená, 

že by tyto osoby neměly ve vyjednávání své místo, protože často přichází ve vyjednávání 

situace, kdy je třeba prezentovat mírný a vstřícný nebo naopak tvrdý a odmítavý postoj 

a díky kterým pak je schopen quasiprostředník dosáhnout dohody výhodné pro obě strany. 

(ČMKOS‚ 2008, s. 124) 

Vzájemná komunikace těchto osob v rámci jednoho vyjednávacího týmu je pak 

právě interním procesem vyjednávání. Cílem interního procesu vyjednávání přijetí určitého 
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postoje ke stanoviskům a návrhům druhé strany. Stabilizátor bude v rámci tohoto procesu 

působit na quasiprostředníka tak, že bude předkládat důvody proč je návrh protistrany 

dobrý a proč by jej bylo třeba akceptovat. Opačným směrem bude úkolem 

quasiprostředníka vysvětlit stabilizátorovi mezery návrhu protistrany a důvody pro jeho 

nepřijetí. Stejným způsobem pak bude probíhat interakce mezi destabilizátorem 

a quasiprostředníkem. Výsledkem interního vyjednávání by tak měl být kompromisní 

názor zahrnující jak pozitivní, tak negativní pohled na věc. Disciplinovaný vyjednávací 

tým by tuto část komunikace měl držet mimo jednací stůl a bez přítomnosti druhé strany, 

aby nedošlo k poškození jednotnosti vyjednávacího týmu. 

Vertikální vyjednávání zahrnuje interakci mezi vyjednávajícím týmem a skupinou, 

kterou zastupuje. V případě kolektivního jednání se bude jednat o zaměstnance na straně 

odborové organizace a management nebo majitele na straně zaměstnavatele. Význam 

vertikálního vyjednávání se zvyšuje s prodlužující se dobou samotného vyjednávání. Jeho 

cílem je pravidelně seznamovat zastupovanou skupinu s novými informacemi a stanovisky 

protistrany a následně obhájit zvolenou strategii. V ideálním případě by vertikální proces 

měl následovat internímu procesu, aby vyjednávací tým působil jednotně a ve vztahu 

k zastupovaným osobám celý tým plnil úlohu quasiprostředníka, protože i v tomto procesu 

se setkáme se stabilizátory a destabilizátory, s jejichž názory se bude třeba vypořádat 

a přesvědčit je o správnosti zvoleného postupu. Nejednotnost vyjednávacího týmu při 

vertikálním vyjednávání by vedla k rozporům v rámci týmu a pravděpodobně by vyústila 

ve změnu jeho obsazení. 

Horizontální vyjednávání, tedy samotné přímé jednání mezi vyjednávacími týmy 

obou stran, je vrcholem samotného vyjednávání. Někdy je termínem „vyjednávání“ 

označováno jen a pouze horizontální vyjednávání, ovšem většina kroků důležitých pro 

vyjednávání probíhá právě v procesech vertikálního a interního vyjednávání. Obsahem 

horizontálního vyjednávání je zejména samotné jednání u společného stolu v jeho oficiální 

podobě. Běžnými aktivitami jsou výměna stanovisek a názorů, ale může dojít i na méně 

obvyklé aktivity jako mentorování, křik, nadávky, prosby či hrozby. (ČMKOS‚ 2008, s. 

123) 

Skutečného pokroku se ve většině vyjednávání dosáhne nejčastěji mimo oficiální 

část a bez přítomnosti celých vyjednávacích týmů. Proto je potřeba zmínit důležitou 

podmnožinu horizontálního vyjednávání, která se vyznačuje svojí neoficialitou a kde jsou 
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často přítomni pouze vedoucí vyjednavači či jiní členové týmu určení pro tuto roli. Taková 

setkání jsou většinou skrytá a neveřejná a tedy nevytváří tlak na formálnost projevu 

jednajících stran. V takovém „stínovém“ horizontálním vyjednávání lze výrazně úspěšněji 

zjistit reálné motivy druhé strany a jejich ochotu k domluvě. 

Jednotlivé procesy vyjednávání se v průběhu střední fáze několikrát opakují, dokud 

nedojde k dohodě. V případě, že jednající strany ani po několika kolech nejsou schopny 

dospět ke kompromisu, ale přesto mají zájem kolektivní smlouvu uzavřít, mohou jednající 

strany využít institutů k řešení sporů, které nabízí zákon o kolektivním vyjednávání. Tyto 

instituty blíže rozeberu v kapitole 9. Pokud se strany shodnou na znění kolektivní smlouvy, 

nastupuje poslední část kolektivního vyjednávání. 

 

6.3 VYVRCHOLENÍ JEDNÁNÍ 

Období od dojednání podmínek kolektivní smlouvy a ukončení vyjednávacího 

maratónu až do samotného podpisu kolektivní smlouvy a jejího vstupu v platnost lze 

označit za vrcholnou fázi vyjednávání. Ideálním závěrem kolektivního vyjednávání 

by mělo být vítězství obou jednajících stran, označované také jako situace „win-win“
59

, 

kdy nelze ani jednu z vyjednávajících stran vnímat jako poraženou.
60

 V takovém případě 

je závěrečná fáze vyjednávání skvělou příležitostí pro prezentaci úspěchů jednotlivých 

stran a jejich využití k dalšímu vylepšení vzájemných dobrých vztahů. Vhodným 

způsobem pozitivní prezentace je například podepsání kolektivní smlouvy na podnikové 

oslavě za účasti zaměstnanců, kde obě strany budou spolupracovat na prezentaci 

vzájemných úspěchů. Zde je třeba si uvědomit, jak velký dopad může mít vyjednávání, 

které je sice úspěšné, co se samotného obsahu kolektivní smlouvy týče, ale kde bylo 

k dosažení výsledku použito nátlakových a jiných nekorektních praktik, které následně 

poškodí vztahy jednajících stran a znemožní výslednou pozitivní prezentaci. Důsledkem 

poškození vzájemných vztahů je ztráta důvěry pro příští vyjednávání a neochota k otevřené 

a vstřícné komunikaci s odborovou organizací. Kvalitní vyjednávací tak dosáhne nejen 

přijatelných výsledků v samotném jednání, ale současně zachová, v ideálním případě 

vylepší, vzájemné vztahy jednajících stran a úroveň jejich komunikace. 

                                                
59 Více viz JANDT, F. E. Win-win negotiating: turning conflict into agreement. 14. vydání. Wiley: New 

York, 1985. ISBN 978-047-1858-775. 
60 Alternativou může být výsledek „win-lose“ nebo „lose-win“ kde je jedna ze stran vyjednávání donucena 

akceptovat významné ztráty, případně výsledek „lose-lose“, který znamená ztrátu pro obě strany. 
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6.4 ROLE DŮVĚRY PŘI VYJEDNÁVÁNÍ 

Vzájemná důvěra nejen mezi vyjednávajícími stranami, ale i mezi členy 

jednotlivých týmů a těmi, které zastupují, je bezpochyby nejvýznamnějším nemateriálním 

atributem kolektivního vyjednávání. 

První projevy důvěry či naopak nedůvěry můžeme vidět již při vypracování návrhu 

kolektivní smlouvy. V prostředí, kde mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem 

vládne nedůvěra, bude návrh kolektivní smlouvy velmi podrobný a konkrétní, aby 

se minimalizovala šance jejich případného nenaplnění. Pokud je mezi stranami vztah 

vzájemné důvěry, najdeme v návrhu kolektivní smlouvy i mnohá obecná a deklaratorní 

ustanovení, která budou následně uvedena v život a konkretizována spoluprací obou stran. 

Stejně důležitou roli hraje důvěra při začátku vyjednávání. Bez určité úrovně 

vzájemné důvěry lze pochybovat, že by bylo možné vyjednávání vůbec zahájit. 

Ve vyjednávání ovšem nelze důvěru a nedůvěru považovat za protikladné hodnoty jednoho 

fenoménu, naopak se oba tyto fenomény objevují ve vyjednávání vedle sebe (LEWICKI‚ 

2006, s. 192). Vyjednávání tak bude nejefektivněji vedeno, pokud se zaměříme 

na vytváření a rozvoj důvěry a současně na potlačení a eliminaci projevů nedůvěry.  
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7 UZAVŘENÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Uzavřením kolektivní smlouvy je ukončeno kolektivní vyjednávání v užším 

smyslu, tedy samotné jednání o uzavření kolektivní smlouvy. Pro proces kolektivního 

vyjednávání v širším smyslu, tedy jako sociálního dialogu je to jen jeden z jeho článků. 

Následuje fáze, kdy je třeba práva a povinnosti vyjádřené v kolektivní smlouvě uvést 

do praxe. Na tuto fázi dopadá úprava zákona o kolektivním vyjednávání pouze částečně 

a to v úpravě kolektivních sporů o práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kolektivní 

smlouvy. V této kapitole se blíže zaměřím na naplňování obsahu kolektivní smlouvy mimo 

kolektivní pracovní spory, které následně přiblížím v kapitole následující. Proces 

následující po uzavření kolektivní smlouvy lze rozdělit do tří fází. Nejprve je třeba 

informovat zaměstnance o právech a povinnostech vycházejících z kolektivní smlouvy, 

včetně např. řádného informování vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele, kteří budou 

mnohá práva zakotvená v kolektivní smlouvě přenášet do praxe v každodenní práci. 

Druhou fází pak bude reálné naplnění jednotlivých ustanovení smlouvy. Významná bude 

tato fáze zejména u ustanovení, kde je závazek formulován pouze obecně a neurčitě a jeho 

reálný obsah bude záviset na následující spolupráci obou smluvních stran. Případně může 

následovat ještě fáze třetí, spočívající v autoritativním vymáhání sjednaných práv 

a povinností, jehož formou může být i kolektivní pracovní spor přiblížený v následující 

kapitole. 

7.1 INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Povinnost informovat zaměstnance o obsahu kolektivní smlouvy je jednou 

ze základních zákonných povinností, vztahující se ke kolektivním smlouvám. Povinnost 

seznámit zaměstnance do 15 dnů s jejím zněním je v § 29 ZP uložena oběma smluvním 

stranám kolektivní smlouvy. Nově je také zaměstnavateli uložena povinnost zajistit 

dostupnost kolektivní smlouvy všem zaměstnancům, což výrazně napomáhá 

informovanosti zaměstnanců o jejím obsahu.  

Prvním důvodem pro řádné seznámení zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy 

je samotná možnost zaměstnance se reálně práva domáhat, tedy musí být nejprve 

informován o jeho existenci a o jeho dopadu na vlastní práva a povinnosti. Pokud 

jednotliví zaměstnanci nejsou řádně informování, je naplňování jednotlivých ustanovení 

smlouvy vždy obtížnější. Na tento proces by se tak mělo myslet již při přípravě návrhu 

kolektivní smlouvy, zejména při organizaci jejího rozvržení. Je vhodné oddělit obsah, který 
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vymezuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a obsah, který má přímý vliv 

na práva zaměstnanců. Z vlastní zkušenosti vím, že zaměstnanci daleko lépe chápou 

význam kolektivní smlouvy, pokud je přehledně uspořádána a jejich práva jsou vysvětlena 

srozumitelně a jasně. „Za určitý negativní trend v kolektivním vyjednávání lze označit praxi 

v některých firmách, kdy pod tlakem odborů kolektivní smlouva opisuje celé pasáže 

zákoníku práce či dalších právních předpisů, aniž by bylo sjednáváno něco navíc. Odbory 

totiž někdy zaujímají stanovisko, že by zaměstnanci měli mít vše v jednom dokumentu, takže 

z kolektivní smlouvy se stává informační brožurka.“ (ŠUBRT‚ 2012) 

Druhým důvodem pro řádné informování zaměstnanců je fakt, že v mnoha 

případech jsou i zaměstnanci (zejména v managementu zaměstnavatele) odpovědní 

za naplnění práv pro ostatní zaměstnance, zejména těch dotýkajících se organizace 

pracovní doby, doby odpočinku a dovolených. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že bez 

řádného proškolení vedoucích pracovníků je aplikace obsahu kolektivní smlouvy velmi 

obtížná. 

7.2 NAPLŇOVÁNÍ OBSAHU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Naplňování obsahu kolektivní smlouvy je podstatnou součástí její praktické 

aplikace a navazuje na informování zaměstnanců o jejím obsahu. Vzhledem k obvyklé 

povaze mnoha ustanovení kolektivní smlouvy stanovící pouze obecný rámec práv 

a povinností nebo obecný závazek jedné strany, je následný dialog smluvních stran klíčový 

k uvedení takového závazku do praxe a k jeho konkretizaci. Z vlastní zkušenosti bych 

uvedl jako příklad závazek zaměstnavatele přispívat k jazykovému vzdělání zaměstnanců. 

V prvním roce účinnosti kolektivní smlouvy se nepovedlo vyjednat konkrétní podmínky 

a způsob organizace jazykového vzdělávání a závazek tak zůstal nenaplněn. 

V následujícím roce již k dohodě došlo a zaměstnavatele začal na své náklady organizovat 

jazykové kurzy v jazycích relevantních pro jeho podnikatelskou činnost. Přestože tedy obě 

kolektivní smlouvy obsahovaly daný závazek přispívat k jazykovému vzdělávání, pouze 

za dobu účinnosti druhé kolektivní smlouvy došlo k jeho reálnému naplnění. Je tedy třeba 

si uvědomit, že prosazením závazku zaměstnavatele do kolektivní smlouvy není zajištěna 

jeho nutná aplikace. Riziko nenaplnění závazku jedné strany roste s obecností jeho 

formulace. Současně ale obecnější formulace závazků dává smluvním stranám možnost 

pružně reagovat na změnu situace, protože změna konkrétního provádění takového 

závazku nebude vázána na změnu kolektivní smlouvy, ale pouze na dialog mezi odborovou 
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organizací a zaměstnavatelem, případně bude plně v rozhodovací pravomoci 

zaměstnavatele. Při naplňování obsahu kolektivní smlouvy se nejvíce projeví vztahy 

smluvních stran po uzavření kolektivní smlouvy, tedy v případě kdy v průběhu 

vyjednávání došlo k poškození nebo úplnému zničení vzájemné důvěry a dobrých vztahů, 

bude dialog o naplňování nekonkrétních ustanovení velmi komplikovaný. Opět se tak 

ukazuje potřeba vést vyjednávání korektním způsobem v duchu vzájemné spolupráce 

a nevyužívat nátlakových nebo extrémních prostředků. 

7.3 VYMAHATELNOST KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 

Ve srovnání s předchozí podkapitolou, pojednávající o obecněji formulovaných 

závazcích, je situace při naplňování konkrétně formulovaných závazků výrazně odlišná. 

Kolektivní smlouva je, jak bylo zmíněno v kapitole 3.4, závazná pro smluvní strany 

a současně pro všechny zaměstnance daného zaměstnavatele v rozsahu určeném 

ve smlouvě. Konkrétní práva zaměstnanců a práva a povinnosti smluvních stran jsou 

právně závazné a vymahatelné. Způsob, jakým lze tyto závazky vymáhat, se rozlišuje 

podle povahy závazku.  

V případě, že se jedná o závazek, ze kterého plynou konkrétní práva jednotlivým 

zaměstnancům, na které kolektivní smlouva dopadá, posuzují se taková práva stejně, jako 

kdyby se jednalo o individuální práva vycházející ze zákona nebo pracovní smlouvy. 

Pokud dojde ke sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o takové právo, postupuje 

se při jeho vymáhání v rámci občanského soudního řízení.
61

 Lze ovšem předpokládat, 

že takové právo bude z kolektivní smlouvy plynout více zaměstnancům a že součástí sporu 

bude větší množství zaměstnanců daného zaměstnavatele, takže dojde nejprve ke snaze 

urovnat spor dialogem mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem na neformální 

úrovni a předejít tak případným soudním sporům, které mohou být nákladné pro obě 

zúčastněné strany.  

Pokud je spor veden o vzájemné právo nebo povinnost smluvních stran, nebude 

se postupovat v rámci občanského soudního řízení, ale podle speciální úpravy zákona 

o kolektivním vyjednávání. V takovém případě se totiž jedná o jeden ze dvou druhů 

kolektivního pracovního sporu, pro který stanoví zákon o kolektivním vyjednávání 

speciální postup, který blíže rozeberu v následující kapitole. 

                                                
61 Více viz např. DRÁPAL, L. Občanský soudní řád: komentář.  Praha: C.H.Beck, 2009, 2 sv. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-107-9. 
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8 KOLEKTIVNÍ PRACOVNÍ SPORY 

Kolektivní spor je definován v § 10 ZKV jako spor o uzavření kolektivní smlouvy 

nebo spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky 

jednotlivých zaměstnanců. Jsou tak rozlišeny dva základní druhy kolektivních pracovních 

sporů, které upravuje zákon o kolektivním vyjednávání. Pro každý druh sporu určuje ZKV 

mírně odlišný postup a dává stranám jiné nástroje k jeho řešení. 

Stranou kolektivního sporu může být pouze subjekt, který má způsobilost 

k právním úkonům. Z toho vyplývá, že stranou kolektivního sporu nemůže být rada 

zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP, jelikož tito zástupci samostatnou způsobilost 

nemají. Jediné dvě možné strany sporu jsou tak zaměstnavatel a odborová organizace. 

Vznik kolektivního sporu u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, 

je vyloučen. 

Předmětem kolektivního sporu, jak bylo zmíněno výše, mohou být dvě odlišné 

události. První událostí je uzavření kolektivní smlouvy. Stranám je zákonem dána 

povinnost zahájit jednání o uzavření kolektivní smlouvy, ovšem není stanovená povinnost 

kolektivní smlouvu uzavřít. Příčinou takového sporu tak může být i celková neochota 

jedné strany kolektivní smlouvu uzavřít. Častější případ je vznik kolektivního sporu 

o uzavření kolektivní smlouvy z důvodu ekonomické krize zaměstnavatele nebo obecné 

krize v komunikaci obou smluvních stran. (CUC ‚ 2009) 

Druhým možným předmětem kolektivního sporu, který jmenuje zákon 

o kolektivním vyjednávání, je plnění závazků z kolektivní smlouvy. Tento předmět 

je současně negativně vymezen tím, že se nemůže jednat o závazky, z nichž vznikají 

nároky jednotlivým zaměstnancům. Kolektivní spor tak může být veden pouze o kolektivní 

pracovní práva a povinnosti odborových organizací a zaměstnavatelů. Spor o právo (nárok) 

jednotlivého zaměstnance bude pouze individuálním pracovním sporem, i v případě 

že dané právo bylo založeno kolektivní smlouvou. Nelze na něj tedy aplikovat ustanovení 

zákona o kolektivním vyjednávání o způsobech řešení kolektivních pracovních sporů. 

Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje dva smírčí typy řešení kolektivního 

sporu, kterými jsou řízení před zprostředkovatelem a řízení před rozhodcem. Dále upravuje 

dva krajní prostředky řešení sporu (stávku na straně zaměstnanců a výluku na straně 

zaměstnavatele), které ale lze využít pouze ve sporech o uzavření kolektivní smlouvy. 
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8.1 ŘÍZENÍ PŘED ZPROSTŘEDKOVATELEM 

Řízení před zprostředkovatelem je první fází řešení kolektivního sporu, který strany 

nejsou schopny vyřešit vzájemným dialogem. Zprostředkovatel má v řízení postavení 

nezávislého prostředníka, který by měl působit na strany sporu k hledání kompromisu. 

V případě, že se strany na osobě zprostředkovatele dohodnou, může být 

zprostředkovatelem jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která je způsobilá k právním 

úkonům podle českého práva. Pokud se strany neshodnou, určí zprostředkovatele podle § 

11 odst. 2 ZKV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ze seznamu zprostředkovatelů 

a rozhodců
62

, který vede. 

Řízení je zahájeno dnem, kdy zprostředkovatel přijme žádost stran sporu nebo 

v případě zprostředkovatele určeného MPSV dnem, kdy bylo stranám doručeno rozhodnutí 

o určení zprostředkovatele
63

. Průběh a délka řízení před zprostředkovatelem je plně 

v dispozici stran sporu, pouze pro případ, že nedojde k dohodě stran, upravuje délku jeho 

průběhu §12 odst. 1 a 2 ZKV. Podle této dispozitivní zákonné úpravy předloží 

zprostředkovatel do 15 dnů od zahájení řízení stranám sporu návrh na jeho řešení. Pokud 

není spor vyřešen do 20 dnů od zahájení řízení, považuje se takový řízení za neúspěšné. 

Strany sporu mohou řízení před zprostředkovatelem v případě neúspěšného výsledku 

opakovat, včetně možnosti opakovaně žádat MPSV o určení zprostředkovatele. 

Náklady na řízení před zprostředkovatelem nesou obě strany sporu, každá jednou 

polovinou z celkových nákladů řízení. Nákladem na řízení je zejména odměna 

zprostředkovatele
64

, ale i všechny ostatní náklady s ním související, tedy například náklady 

na případný pronájem prostor, techniky atd. 

Otázkou v rámci řízení před zprostředkovatelem je aplikace povinnosti jednat 

se všemi odborovými organizacemi, působícími u zaměstnavatele, zejména zda v případě, 

že by v průběhu jednání o kolektivní smlouvě a v době vzniku kolektivního sporu o její 

uzavření, vznikla nová odborová organizace, zda by musela i tato organizace dospět 

ke shodě na výběru rozhodce nebo by mohlo dojít k žádosti o určení rozhodce bez její 

                                                
62 Viz MPSV. Seznam zprostředkovatelů a rozhodců [online][cit. 2012-06-15]. Dostupné z: 

 http://www.mpsv.cz/cs/61 . 
63 Viz také MPSV. Postup v řízení o určení zprostředkovatele podle § 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání.[online][cit. 2012-06-12]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2842.  
64 Podle § 12 odst. 4 ZKV se strany na odměně se zprostředkovatelem dohodnou nebo mu náleží odměna 

podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku 

za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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účasti. Jelikož řízení před zprostředkovatelem lze považovat za jednu z fází kolektivního 

vyjednávání, je zřejmé, že i na daný případ se uplatní pravidlo obsažené v § 24 odst. 2 

ZP a musí tak dojít k dohodě všech odborových organizací a zaměstnavatele na osobě 

zprostředkovatele. „Pokud by jedna z těchto odborových organizací podala žádost o určení 

zprostředkovatele, aniž by v dané věci jednala ve shodě s další odborovou organizací 

(odborovými organizacemi) působícími u zaměstnavatele, nebyla tím splněna zákonná 

podmínka a taková žádost by měla být ze strany MPSV zamítnuta.“ (BUKOVJAN et. al. ‚ 

2011) 

8.2 ŘÍZENÍ PŘED ROZHODCEM 

V případě, že řízení před zprostředkovatelem nevedlo ke smírnému vyřešení sporu 

nebo k dohodě obou stran v jeho průběhu, může následovat řízení před rozhodcem. 

Ve sporech o plnění závazků z kolektivní smlouvy nebo ve sporech o uzavření kolektivní 

smlouvy na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat, je řízení před rozhodcem povinné 

a v případě, že se strany nedohodnou na rozhodci, určí rozhodce na návrh jedné ze stran 

MPSV ze seznamu rozhodců, který vede. Rozhodce si mohou strany sporu zvolit samy, 

pokud se na tom dohodnou, ovšem pouze z osob zapsaných v seznamu zprostředkovatelů 

a rozhodců
65

 MPSV. Výběr osob a zejména požadavky na osoby k zápisu do seznamu jsou 

upraveny vyhláškou MPSV
66

.Další omezení je vyjádřeno v § 13 odst. 4 ZKV tím, že stejná 

osoba nesmí být zprostředkovatelem a následně rozhodcem v totožném kolektivním sporu. 

Řízení před rozhodcem je zahájeno dnem, kdy je rozhodcem přijata žádost 

o rozhodnutí ve sporu podaná stranami sporu nebo dnem, kdy je rozhodci doručeno 

rozhodnutí MPSV o určení rozhodce. Rozhodce má povinnost sdělit stranám sporu 

rozhodnutí, které je v mezích návrhů smluvních stran, do 15 dnů od zahájení řízení. 

Vzhledem k nemožnosti odchýlit se od zákonné úpravy co se týče délky řízení, je důležité 

věnovat náležitou pozornost správnému určením dne zahájení řízení. Proto je vhodné 

rozlišovat fázi výběru rozhodce rozhodnutím MPSV, která probíhá podle správního řádu
67

, 

tedy včetně možnosti podat proti rozhodnutí MPSV rozklad, a fázi samotného řízení před 

rozhodcem v užším smyslu, tedy postup podle zákona o kolektivním vyjednávání. Pro 

platné zahájení řízení před rozhodcem musí být rozhodnutí MPSV v právní moci. Je tedy 

                                                
65 Srov. oproti volbě zprostředkovatele, kterým může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům 

nebo právnická osoba. 
66Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, 

rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, ve znění pozdějších předpisů. 
67 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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zřejmé, že řízení před rozhodcem v užším smyslu může být považováno za zahájené 

nejdříve dnem, kdy rozhodnutí MPSV o určení rozhodce nabude právní moci. 

(VOZÁBOVÁ ‚ 2007). Tato úprava platí obdobně i pro řízení před zprostředkovatelem, ale 

v něm není otázka přesného určení dne zahájení řízení tak důležitá, protože délka trvání 

řízení je zákonem upravena pouze dispozitivně, strany sporu se tedy mohou dohodnout 

na odlišných lhůtách pro průběh řízení. 

Rozhodnutí rozhodce ve sporu je pro strany závazné. Ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy je doručením rozhodnutí rozhodce stranám sporu uzavřena kolektivní 

smlouva, rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. Rozhodnutí ve sporu o plnění závazků 

z kolektivní smlouvy podléhá podle § 14 odst. 1 ZKV přezkumu krajským soudem. Strany 

sporu mohou podat návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí rozhodce do 15 dnů od jeho 

doručení ke krajskému soudu, místně příslušného podle sídla smluvní strany, proti které 

návrh směřuje. Důvodem pro přezkum rozhodnutí rozhodce je pouze jeho rozpor 

s právními předpisy nebo kolektivní smlouvou uzavřenou mezi stranami sporu. Krajský 

soud rozhodne usnesením, proti kterému již není přípustné další odvolání, ani obnova 

řízení.  

V případě, kdy soud usnesením rozhodnutí rozhodce zruší, vrací se spor k novému 

rozhodnutí stejnému rozhodci, pokud je to možné a strany s tím nevysloví nesouhlas.  

V případě nesouhlasu stran se opakuje postup podle § 13 odst. 2 ZKV, kdy rozhodce určí 

MPSV. V opakovaném řízení je rozhodce vázán právním názorem soudu. Pokud soud 

usnesením žádost stran sporu zamítne nebo řízení zastaví, je doručené rozhodnutí rozhodce 

v právní moci a je soudně vykonatelné. Na rozdíl od řízení před zprostředkovatelem jsou 

náklady řízení před rozhodcem včetně jejich odměny hrazeny ze státního rozpočtu, 

konkrétně Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

Pro spory o uzavření kolektivní smlouvy je řízení před rozhodcem pouze 

fakultativním procesem, na kterém se musejí strany shodnout. V případě, že k dohodě 

nedojde, mohou strany využít krajních prostředků pro řešení sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy, kterými jsou stávka a výluka. Vzhledem k tomu, že využití těchto prostředků 

má často katastrofální následky, ať už z ekonomického hlediska, kdy může stávka vést 

až k likvidaci zaměstnavatele, nebo z pohledu sociálního, protože dojde k dlouhodobému 

narušení sociálního dialogu mezi stranami, měly by takové prostředky najít uplatnění 

pouze ve velmi krajních situacích. V této souvislosti se množí úvahy odborné veřejnosti, 
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zda by nemělo být zakotveno obligatorní řízení před rozhodcem i pro spory o uzavření 

kolektivní smlouvy. Taková zákonná úprava by vymezovala, kdy je řízení před rozhodcem 

neúspěšné a stále by umožňovala využití stávky a výluky, ale ve značně omezeném 

rozsahu (CUC ‚ 2009). 

8.3 STÁVKA 

Obecné právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod České 

republiky. V svém článku 24 odst. 4 stanoví, že právo na stávku je zaručeno za podmínek 

stanoveným zákonem.  Současně stanoví zákaz stávky pro soudce, prokurátory, příslušníky 

ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Spornou otázkou v poslední době je, v jakých 

případech je stávka přípustná, respektive jestli je vůbec právo na stávku v tomto smyslu 

nějak omezeno, jelikož neexistuje obecná zákonná úprava práva na stávku. Posledním 

pokusem, který se střetává se silným odporem ze strany odborových svazů
68

, je věcný 

návrh zákona o stávce
69

. Tento zákon má upravit podmínky stávky obecně, včetně stávky 

ze sporů o uzavření kolektivní smlouvy a nahradit tak úpravu dnes obsaženou v zákoně 

o kolektivním vyjednávání. Potřeba obecné zákonné úpravy je zřejmá, zejména proto, 

že stávka z jiného důvodu než ze sporu o uzavření kolektivní smlouvy není nijak 

regulována (ad absurdum tak může být vyhlášena i okamžitě), protože na ni nelze 

vztáhnout úpravu ze zákona o kolektivním vyjednávání.
70

 

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je tak v dnešní době jediným typem 

stávky, které je zákonem blíže upravena a vymezena. Stávka je definována v § 16 odst. 2 

ZKV jako částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci daného zaměstnavatele 

a je považována za krajní řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Lze ji považovat 

za legální formu nátlaku na zaměstnavatele. Jak již bylo zmíněno výše, může mít využití 

stávky velmi nepříznivé důsledky pro obě strany kolektivního sporu a může v mnoha 

případech vést až k úplné ekonomické likvidaci zaměstnavatele a tak k úplné ztrátě 

pracovních míst zaměstnanců (CUC ‚ 2009). Současně je zřejmé, že vyhlášení stávky 

                                                
68 Více viz ASO. Stanovisko k věcnému záměru zákona o stávce [online][cit. 2012-06-10]. Dostupné z: 

http://www.asocr.cz/cz/portal/uvod/stanovisko-aso-k-navrhu-vecneho-zameru-zakona-o-stavce-554.htm. 
69 Více viz VLÁDA ČR. Věcný záměr zákona o stávce a výluce [online][cit. 2012-06-20]. Dostupné z: 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8RKG9XVR. 
70Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2104/2001, z odůvodnění: „Právo 

na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných 

hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatele. Nesouvisí-li stávka se sporem 

o uzavření kolektivní smlouvy, nemůže být posuzována ani analogicky podle zákona o kolektivním 

vyjednávání.„ 
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nesmazatelně na dlouhou dobu poškodí vzájemnou důvěru stran a znemožní úspěšné 

vedení sociálního dialogu. Stávka by tak měla být využita v případě naprosté absence 

řešení, kterým by bylo možno dosáhnout příznivějšího výsledku. Podle mého názoru 

je z dlouhodobého hlediska lepší přijmout kompromisní řešení, než se uchýlit ke stávce, 

zejména proto, že dlouhodobé dopady stávky nemusí být v době jejího vyhlášení známy 

a ani je není možné reálně odhadnout. Lze tedy říci, že uchýlení se ke stávce je v podstatě 

ztrátou pro obě strany sporu o uzavření kolektivní smlouvy, přestože odborová organizace 

může díky ústupkům zaměstnavatele zaznamenat krátkodobé zisky. Samozřejmě nelze 

úplně odsuzovat využití stávky, ovšem jsem přesvědčen, že v rámci demokratického 

právního státu, kdy je pracovněprávní vztah svobodnou smlouvou dvou subjektů, je taková 

povolená forma nátlaku jedné ze stran nesprávná. Každá osoba může v případě 

nespokojenosti s podmínkami pracovněprávního vztahu a při neochotě zaměstnavatele 

je vylepšit vztah za zákonných podmínek rozvázat. Využití práva na stávku tak je reálně 

odůvodnitelné pouze tam, kde by se jednalo o podmínky velmi nepříznivé, což 

je vzhledem k vysoké úrovni minimálního standartu a ochrany zaměstnanců zákoníkem 

práce také velmi diskutabilní. Naštěstí při srovnání České republiky s jinými zeměmi 

EU vidíme, že u nás je právo na stávku využíváno výrazně méně, než v okolních zemích, 

zejména ve Francii, Španělsku nebo Itálii (VANDAELE‚ 2011, s. 10). 

 Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje postup a podmínky pro legální 

vyhlášení stávky. Základním předpokladem, aby mohla být vyhlášena stávka ve sporu 

o uzavření kolektivní smlouvy v souladu se zákonem, je předchozí neúspěšné absolvování 

řízení před zprostředkovatelem. Naproti tomu není v tomto typu kolektivního sporu 

zákonem stanovená povinnost absolvovat řízení před rozhodcem, ovšem pokud se na něm 

ovšem strany dohodnou, není od začátku řízení před rozhodcem možné stávku vyhlásit ani 

zahájit. 

Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlašuje odborová organizace 

(odborové organizace), které u zaměstnavatele působí. Stávka může být podle § 17 odst. 1 

ZKV vyhlášena, pokud s ní souhlasí dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se tato 

smlouva bude týkat a kteří se účastní hlasování
71

. Zaměstnavateli musí následně oznámit 

v předstihu nejméně tří pracovních dnů údaje o délce stávky, jejich důvodech a počtu 

zaměstnanců, kteří se budou stávky účastnit. Odborová organizace nemá povinnost předat 

                                                
71 Hlasování se musí v souladu s § 17 odst. 2 ZKV účastnit minimálně polovina všech zaměstnanců 

zaměstnavatele, kterých se bude kolektivní smlouva dotýkat, jinak stávku nelze vyhlásit. 
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zaměstnavateli seznam zaměstnanců, kteří se budou účastnit stávky (ČMKOS‚ 2008, s. 

49). Věcný návrh zákona o stávce, zmíněný výše, již ale počítá s povinnosti předat jmenný 

seznam zaměstnanců, účastnících se stávky. 

Zákon dále stanoví povinnosti odborové organizace v průběhu stávky, mezi které 

patří zejména umožnit bezpečný a přiměřený přístup na pracoviště zaměstnavatele 

a poskytnout nezbytnou součinnost pro zabezpečení nezbytných činností a provoz zařízení, 

jejichž charakter to vyžaduje. Odborová organizace má právo jednat se zaměstnanci, kteří 

se ke stávce nepřipojili, o jejich přerušení práce, nesmí jim ovšem nijak bránit ve výkonu 

práce nebo přístupu na pracoviště.  

Pro obě strany sporu platí zákaz používání nátlaku nebo hrozeb k vynucení 

si účastni nebo neúčasti na stávce. Vzhledem k extrémnosti daného prostředku je ale 

samozřejmé, že dojde k významnému poklesu důvěry mezi zaměstnavatelem 

a stávkujícími zaměstnanci a zaměstnavatel (prostřednictvím chování managementu) bude 

vnitřně jistě oceňovat zaměstnance, kteří např. vystoupili proti stávce a zůstali loajální vůči 

zaměstnavateli. Takový důsledek je jedním z dlouhodobých projevů stávky, který podle 

mého názoru je pro zaměstnance účastnící se stávky výrazně negativní a měl by být vzat 

v úvahu při rozhodování o stávce. I když zaměstnavatel nebude otevřeně potlačovat 

skupinu stávkujících zaměstnanců a protěžovat ty, kteří se do ní nezapojili, je zřejmé, 

že toto kritérium bude jistě vnitřně užito při jeho důležitých rozhodnutích. Občasná 

představa zákonodárce, že lze zákonem změnit a ovlivňovat pohnutky lidského chování 

a nikoliv až chování samotné nebo jeho důsledky, je podle mého názoru mylná a vede 

nikoliv ke změně pohnutky, ale pouze k jejímu maskování formálně legálním důvodem. 

Zákon o kolektivním vyjednávání taktéž určuje, ve kterých případech je stávka 

nezákonná. Zejména se jedná o případy porušení povinnosti zmíněných výše, tedy při 

vyhlášení stávky bez předcházejícího řízení před zprostředkovatelem, v průběhu řízení 

před rozhodcem, při vyhlášení z jiných důvodů než zákon o kolektivním vyjednávání 

stanoví a při nedodržení podmínek jejího vyhlášení. Dále stanoví okruh zaměstnanců, kteří 

nesmějí vyhlásit stávku
72

. Stávka je taktéž zakázána zaměstnancům, kteří pracují 

v oblastech postižených živelnou událostí, ve kterých byla vyhlášena mimořádná opatření. 

                                                
72 Podle § 20 písm. g) až j) ZKV nesmí vyhlásit stávku zaměstnanci zdravotnických zařízení nebo zařízení 

sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, zaměstnanci při obsluze jaderných 

elektráren, zařízení se štěpným materiálem, ropovodů nebo plynovodů, soudci, prokurátoři, příslušníci 
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V případě, že se zaměstnavatel domnívá, že stávka byla vyhlášena nezákonně, 

může podat návrh na určení nezákonnosti stávky ke krajskému soudu, místně příslušnému 

podle sídla odborové organizace, která stávku vyhlásila. Stejné právo je přiznáno 

i státnímu zástupci k ochraně veřejnosti před nezákonně vyhlášenou stávkou. Pokud soud 

rozhodne, že se jednalo o nezákonně vyhlášenou stávku, odpovídá zaměstnavateli za škodu 

vzniklou nezákonnou stávkou odborová organizace v rozsahu podle občanského 

zákoníku.
73

 Zde je třeba zdůraznit, že za škodu způsobenou zaměstnavateli nezákonným 

vyhlášením stávky neodpovídají jednotliví zaměstnanci, ale pouze právě odborová 

organizace jako jeden ze subjektů kolektivního sporu. Zaměstnanec odpovídá pouze 

za škodu vzniklou událostí, ke které došlo v době trvání stávky a to taktéž v rozsahu podle 

občanského zákoníku. Pouze v případě, že by k takové události došlo při poskytování 

povinné součinnosti podle § 19 ZKV, odpovídá podle zákoníku práce. 

Ukončení stávky je plně v dispozici odborové organizace, která ji vyhlásila. 

Ukončení je třeba bez zbytečného odkladu nahlásit zaměstnavateli. Zákon neomezuje dobu 

trvání stávky, pouze po dobu stávky nepřísluší stávkujícím zaměstnancům mzda ani 

náhrada mzdy. Vzhledem k tomu, že není žádným způsobem stanovená obligatorní 

povinnost zúčastnit se řízení před rozhodcem nebo jiným orgánem, který by nezávisle 

posoudil požadavky obou subjektů a závazně rozhodl, může se stávka při dodržení 

formálních náležitostí stát prostředkem pro efektivní likvidaci zaměstnavatele. Odborové 

organizace tedy mají ve své moci prostředek k vydírání zaměstnavatele, aby byl donucen 

přijmout jejich požadavky pod hrozbou ekonomické likvidace. Přestože pracovní právo 

chrání zaměstnance vzhledem k sociálním hlediskům a závislosti, která mu na pracovním 

poměru vzniká, tak ignoruje fakt, že zaměstnavatelem může být také podnikatel jako 

fyzická osoba, pro kterého může mít i krátkodobá stávka velké sociálně nepříznivé dopady. 

Je také otázka, zda by při zneužití práva na stávku odborovou organizací (při dodržení 

formálních náležitostí) mohl soud posoudit např. rozpor požadavků odborové organizace 

s dobrými mravy nebo zakázat další trvání stávky vedoucí zjevně k ekonomické likvidaci 

z titulu zákazu zneužití práva? Myslím, že právo na stávku by proto mělo být upraveno tak, 

aby byla dodržena alespoň vzdálená rovnost práv obou subjektů pracovněprávních vztahů 

                                                                                                                                              
ozbrojených sil a ozbrojených sborů, zaměstnanci řízení letového provozu a příslušníci sborů požární 

ochrany pokud by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví občanů, případně majetku. 
73 Upraveno zejména § 420 – 450 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

s účinností od 1.1.2014 zejména § 2845 – 2922 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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a nedávala ani jedné straně do rukou prostředky, které mohou vést k likvidaci druhého 

subjektu. 

8.4 VÝLUKA 

Výluka je druhým z krajních prostředků řešení sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy, ale tentokrát na straně zaměstnavatele. Výluka spočívá v zastavení (částečné 

nebo úplné) práce zaměstnavatelem, v podstatě se tedy jedná o „stávku zaměstnavatele“. 

Pro vyhlášení výluky a nezákonnost výluky jsou stanoveny podmínky analogické 

k vyhlášení stávky, upraveny v § 27 a 28 ZKV. Tím ovšem podobnost mezi stávkou 

a výlukou končí. Ani zde není dodržena rovnost subjektů a není jim dán do ruky stejně 

efektivní nástroj jako odborovým organizacím v případě stávky. Nejen, že dojde 

k zastavení provozu zaměstnavatele, tedy k jeho ekonomickým ztrátám, ale ještě 

je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy ve výši poloviny 

průměrného výdělku (na rozdíl od stávky, kde neposkytuje žádnou náhradu mzdy). 

Uplatnění výluky tak bude zejména při kratším trvání působit větší ekonomické ztráty 

zaměstnavateli než zaměstnancům, vůči kterým je výluka uplatňována. Vzhledem k tomu, 

že zákon o kolektivním vyjednávání označuje výluku jako překážku na straně 

zaměstnavatele
74

, nemá zaměstnanec povinnost být po dobu trvání překážky na pracovišti 

a tak může dobu trvání stávky využít k jiné ekonomické činnosti nebo jako hůře placenou 

„dovolenou“. Pro zaměstnance není stanoven analogický zákaz, jako je stanoven 

zaměstnavateli, nepřijímat na dobu stávky jiné pracovníky k náhradě stávkujících. 

Po prostudování podmínek výluky je tedy evidentní, že není ani vzdáleně tak 

efektivním nástrojem jako stávka v rukou odborových organizací. Podle mého názoru 

by měla být úprava obou těchto institutů přepracována tak, aby reflektovala, že se jedná 

o svobodný soukromoprávní vztah dvou formálně si rovných subjektů. Ideálně tedy 

výrazně omezit právo na stávku tak, aby mohla být v krajním případě použita, ale pouze 

v omezeném a nelikvidačním rozsahu. 

 

                                                
74 Podle § 207 a násl. zákoníku práce. 
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9 EFEKTY KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ 

Nejpodstatnější částí kolektivního vyjednávání z materiálního hlediska jsou efekty, 

jaké bude mít uzavření kolektivní smlouvy na zaměstnance a zaměstnavatele. Mezi takové 

efekty patří zejména dopad uzavření kolektivní smlouvy na odměňování zaměstnanců, 

na úroveň dodržování pracovněprávních předpisů, na pracovní prostředí u zaměstnavatele 

a na ekonomickou situaci zaměstnavatele. Z pohledu odborové organizace se bude jednat 

o zásadní oblasti a měla by po ukončení kolektivního vyjednávání analyzovat dopady 

uzavřené kolektivní smlouvy na zmíněné oblasti. Cílem odborové organizace 

je nepochybně pozitivní dopad kolektivního vyjednávání na všechny čtyři výše zmíněné 

oblasti. 

9.1 VLIV NA ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Nejpodstatnější z výsledků kolektivního vyjednávání z hlediska ekonomických 

dopadů je jistě vliv na odměňování zaměstnanců, tedy na výši mezd, příplatků ke mzdě 

a dalších finančních plnění poskytovaných zaměstnavatelem. Taktéž je vyjednávání 

o mzdách nejnáročnější částí vyjednávání a nezřídka právě otázka mzdových nároků 

vytváří spory mezi jednajícími stranami, které mohou vést až k vyhlášení stávky 

odborovou organizací. Rozhodně ale nelze jednoznačně říci, že existence odborové 

organizace a pokrytí kolektivní smlouvou automaticky zaručuje vyšší mzdovou úroveň. 

„Odborové organizace přirozeně tvrdí, že kolektivní vyjednávání přináší výhody pro členy, 

ale neexistuje žádná systematická studie, která by umožnila vyčíslení tohoto tvrzení. 

Vlastní data odborových organizací často srovnávají mezi podmínkami, kdy organizace 

mohla podepsat kolektivní smlouvu a kdy to nebylo možné: první případ přirozeně vykazuje 

vyšší mzdy a řadu dalších zaměstnaneckých výhod.“ (MYANT‚ 2010a) Zejména 

v nynějším období ekonomické recese je v případě existence kolektivní smlouvy 

na pracovišti zaměstnavatele možné vyjednat dočasné snížení mezd ke zlepšení 

ekonomické situace zaměstnavatele a proto může docházet k nerovnostem ve prospěch 

zaměstnanců nekrytých kolektivní smlouvou, kteří mají mzdu sjednanou v pracovní 

smlouvě a zaměstnavatel ji nemůže měnit bez jejich souhlasu. „Současný trend nevede 

k rozšiřování okruhu nároků a zaměstnaneckých výhod, ale je silně ovlivněn hospodářskou 

situací některých podniků a jejich zdrženlivostí, pokud jde tedy o očekávaný nepříznivý 

ekonomický vývoj. Určitě tak není dána vůle k výraznému navyšování mezd a jiných plnění 
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– naopak je snaha náklady uspořit. Tomuto stavu se většinou přizpůsobují i odborové 

organizace, které se většinou spokojí s mírným růstem mezd.“ (ŠUBRT‚ 2012) 

Na druhou stranu, ve srovnání s některými státy EU, neměla nynější ekonomická 

krize na výši mezd v ČR tak výrazný vliv. „I když hospodářská krize, která začala v roce 

2008, zasáhla všechny členské státy EU tvrdě, dopady krize na zaměstnanost, 

nezaměstnanost, mzdy a mzdovou nerovnost se značně lišily. Obecně platí, že reálné mzdy 

reagovaly pomalu na hospodářský útlum.“ (DE BEER‚ 2012, s. 34) 

Samozřejmě, v jistých případech může vyjednáním první kolektivní smlouvy dojít 

k výraznému nárůstu mezd, zejména v případech kde je poskytovaná mzda z různých 

důvodů výrazně pod průměrem mezd v daném odvětví. V rámci kolektivního vyjednávání, 

kterého jsem se účastnil, došlo uzavřením kolektivní smlouvy k celkovému zvýšení mezd 

(po započítání všech složek) pro většinu zaměstnanců až o 20%, tedy průměrně o dva 

až čtyři tisíce korun za měsíc. Bylo sjednáno zvýšení základní nástupní mzdy 

až na 20 000,- Kč dále se zvyšující o částku ve výši až 1500,- Kč za měsíc na základě 

pracovního hodnocení vypracovaného před skončením zkušební doby. V rámci příplatků 

ke mzdě bylo sjednáno odlišné poskytování příplatků za práci přesčas, které byly 

poskytovány za jakoukoliv práci nad sjednaný úvazek.
75

 Příplatek za práci přesčas se také 

při dodržení určitých podmínek zvyšoval až na 40% průměrné hodinové mzdy. Ve skupině 

plnění, která nejsou mzdovými nároky, byl sjednán příplatek ke mzdě na údržbu uniformy 

ve výši 400,- Kč za kalendářní měsíc, poskytovaný zaměstnancům povinně nosícím 

pracovní uniformu. 

9.2 DODRŽOVÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Vznik odborové organizace a zahájení kolektivního vyjednávání (v širším slova 

smyslu, jako sociálního dialogu) může mít významný dopad na úroveň dodržování 

pracovněprávních předpisů. Z vlastní zkušenosti popsané v kapitole 5.2 této práce, kde 

jsem přiblížil úroveň dodržování pracovněprávních předpisů u daného zaměstnavatele, 

vím, že po zahájení kolektivního vyjednávání je této oblasti věnována velká pozornost 

a dochází k výraznému zlepšení. Zaměstnavatel se cítí být „kontrolován a sledován“ a tak 

věnuje větší pozornost zajištění dodržování pracovněprávních předpisů. Většinou také 

                                                
75 Zaměstnancům, kteří měli sjednán pracovní úvazek na 20 hodin za týden, byl poskytován příplatek za práci 

přesčas i za hodiny odpracované nad rámec sjednané pracovní doby do stanovené týdenní pracovní doby 

v rámci jednoho měsíce. Příplatek byl souhrnně označen jako příplatek za práci přesčas, i když je zřejmě že 

se v tomto případě o práci přesčas podle definice zákoníku práce v § 78 odst. 1 písm. i) nejedná.  
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následují školení vedoucích pracovníků – v malých a středních firmách je časté nízké 

povědomí o pracovním právu, zejména mezi nižším a středním managementem nebo 

v případě zahraničního vedení, přestože tito zaměstnanci většinou zajišťují reálnou aplikaci 

pracovněprávních předpisů pro zbytek zaměstnanců, ve formě plánování práce a přímého 

vedení zaměstnanců na daném pracovišti při směně. 

Z nedostatků popsaných v kapitole 5.2 bylo po ukončení prvního kolektivního 

vyjednávání zaznamenáno výrazné zlepšení v dodržování ustanovení o pracovní době, 

která již dále nepřesahovala maximální povolenou hranici 12 hodin, v dodržování 

minimálních dob přestávek mezi dvěma směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu. 

Chování zaměstnavatele v těchto oblastech pracovního práva bylo již plně v souladu 

se zákoníkem práce. Nedostatky po roce existence odborové organizace stále existovaly 

v oblasti práce přesčas, která byla stále rozvrhována předem do rozpisu směn a nebylo 

stanoveno vyrovnávací období, a v oblasti seznamování s rozpisem směn, které probíhalo 

v kratším intervalu, než povoluje zákoník práce (běžně pouze několik dní, před začátkem 

období, na které byla práce rozvrhována), aniž by to bylo sjednáno s odborovou organizací. 

Na popsaném příkladu je zřejmé, že založení odborové organizace a zahájení 

kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem má nesporný vliv na kvalitu dodržování 

pracovněprávních předpisů na pracovišti zaměstnavatele. Je tedy poměrně překvapivé, 

že ze strany odborových organizací je této činnosti, tedy zajištění vyšší kvality dodržování 

pracovněprávních předpisů věnována daleko nižší pozornost, než vyjednávání o mzdových 

podmínkách. Je samozřejmé, že jednání se zaměstnavatelem o těchto relativně citlivých 

záležitostech není pro odborovou organizaci tak zajímavé, protože nepřináší na první 

pohled viditelné úspěchy jako vyjednávání o mzdách a je téměř nikdy nekončící 

záležitostí. Nesporné ale je, že se jedná o základní funkci a samotný důvod existence 

odborové organizace a tak by tuto činnost neměla žádná základní odborová organizace 

přehlížet. 

9.3 VLIV NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Kolektivní vyjednávání ve formě sociálního dialogu může mít výrazný vliv 

na kvalitu pracovního prostředí u zaměstnavatele. Tam, kde žádosti jednotlivých 

zaměstnanců o inovaci vybavení jako monitory, křesla apod. zůstávají často nevyslyšeny, 

může odborová organizace dosáhnout výrazných úspěchů a zlepšení pracovního prostředí 

pro zaměstnance. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že v průběhu jednoho roku od založení 
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odborové organizace a zahájení kolektivního vyjednávání, došlo k výraznému zlepšení 

pracovního prostředí, zejména instalací klimatizací na pracoviště, inovací kancelářských 

prostor a vybavení (zejména právě zmíněné monitory a židle) a také vybavením a inovací 

místnost pro občerstvení a oddych zaměstnanců, včetně zásobení teplými i studenými 

nápoji, případně drobným ovocem apod.  

Výše zmíněné změny, s výjimkou instalace klimatizace, nejsou pro zaměstnavatele 

finančně výrazně náročné. Zejména zaměstnavatelé, kteří jsou právnickou osobou 

a dosahují zisku, jsou před koncem účetního roku často velmi otevření k podobným 

investicím, aby došlo ke snížení zisku a tím pádem k jisté daňové optimalizaci. Vylepšení 

pracovního prostředí má několik dopadů. Prvním a méně viditelným je vliv na zdraví 

zaměstnanců. Staré a opotřebované židle velmi přispívají k bolestem zad, zastaralé 

monitory zase k bolesti očí
76

. Dopadů na zdraví zaměstnanců by se samozřejmě dalo najít 

více, ale zmiňované dva příklady mohou u kancelářské práce velmi negativně ovlivňovat 

výkonnost zaměstnanců. Dalším dopadem je zejména vliv na motivaci a spokojenost 

zaměstnanců. V případě příjemného pracoviště, kde je zajištěna příjemná teplota pro výkon 

práce, je zásobeno nápoji a něčím „navíc“, bude stoupat spokojenost zaměstnanců s prací 

a v souvislosti s tím i jejich pracovní výkony. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že změny 

v pracovním prostředí mohou mít velmi pozitivní dopad na morálku a spokojenost 

zaměstnanců. Posledním dopadem je bezesporu zvýšení prestiže pro nově přijímané 

zaměstnance (např. pokud mají možnost se v průběhu náborového procesu na pracoviště 

podívat). Příjemné pracovní podmínky tak zvýší zájem uchazečů o zaměstnání a učiní 

zaměstnavatele bezesporu atraktivnějšími. (STÝBLO ‚ 2011) Pro příklad můžeme uvést 

společnost Google Inc., která svým zaměstnancům poskytuje špičkově vybavené pracovní 

prostředí
77

 a je velmi prestižním zaměstnavatelem. 

9.4 EKONOMICKÉ DOPADY NA ZAMĚSTNAVATELE 

Společným jmenovatelem možných vlivů na pracovní podmínky zaměstnanců 

probraných v předchozích podkapitolách byly náklady zaměstnavatele spojené s jejím 

dosažením. Na první pohled se tak může zdát, že pro zaměstnavatele z výše zmíněných 

opatření neplynou žádné ekonomické výhody a pouze musí hradit náklady s tím spojené. 

                                                
76 Více viz MICHALÍK, D. Co je potřeba pro optimální pracovní prostředí?: Příručka pro kancelářská 

pracoviště [online]. Praha: MV ČR, 2009 [cit. 2012-06-19]. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/optimalni-

pracovni-prostredi-pdf.aspx 
77 Více viz GOOGLE INC. About Us.[online][cit. 2012-06-19]. Dostupné z:  

http://www.google.com/about/company/facts/culture/ 
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Pokud se ovšem podíváme blíže, najdeme hned několik zásadních výhod pro 

zaměstnavatele. První velkou výhodou, kterou zvýšení mezd a vylepšení pracovního 

prostředí přináší, je snížení fluktuace zaměstnanců. Pokud je u zaměstnavatele vysoká 

fluktuace, dochází k vysokým vnitřním nákladům na přijímání a trénink nových 

zaměstnanců a k výraznému obecnému poklesu výkonnosti. Náklady na jednoho 

odcházejícího zaměstnance se přitom mohou vyšplhat až na desetitisíce korun.
78

 V případě 

druhu práce, která vyžaduje delší zaškolení nebo odbornou zkoušku, mohou tyto náklady 

exponenciálně růst. Snížení fluktuace tak přináší významné úspory v nákladech 

na personální politiku. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že v době vzniku námi zakládané 

odborové organizace dosahovala fluktuace zaměstnanců až 110%, tedy v průběhu jednoho 

roku se vystřídali všichni zaměstnanci, včetně nižšího managementu. Opatřeními 

uvedenými výše, zakotvenými jak v kolektivní smlouvě, tak vyjednanými v rámci širšího 

dialogu, se podařilo v prvním roce fluktuaci významně snížit k hodnotě okolo 60%. 

Vhodným zvolením kombinace mzdových prostředků může také dojít 

k optimalizaci nákladů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob, jak 

na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců. Mezi takové mzdové prostředky, 

které nejsou zatíženy povinností odvodu daně a pojistného, patří zejména příspěvek 

zaměstnavatele na stravování ve formě poukázek, nemateriální plnění zaměstnavatele 

spojená se sportovní a kulturní činností
79

, příspěvek na penzijní připojištění a jiné. 

Ekonomickým přínosem bude pro zaměstnavatele zvýšení výkonnosti 

zaměstnanců, snížení nemocnosti a další pozitivní faktory, které vyplývají z výše 

zmíněných opatření. Rozhodně tedy nelze říci, že kolektivní vyjednávání má pro 

zaměstnavatele z ekonomického hlediska pouze negativní dopady. Při správně zvolené 

strategii a vhodné volbě prostředků pro aplikaci daných opatření lze dosáhnout 

minimalizace, ne-li naprosté eliminace ekonomicky negativních dopadů. Odborová 

organizace by sama měla hledat taková řešení, která budou minimalizovat negativní dopad 

na zaměstnavatele a akcentovat možné dopady pozitivní, protože ekonomická prosperita 

zaměstnavatele je naléhavým zájmem obou stran účastnících se kolektivního vyjednávání. 

                                                
78 Více viz BRANHAM, L. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada, 2009. 

ISBN 978-80-247-2903-9. str. 19 a násl. 
79  Např. poukázky na sport a kulturu, více viz EDENRED. Zaměstnanecké benefity  [online][cit. 2012-06-

10]. Dostupné z: http://www.edenred.cz/zamestnanecke-benefity/ticket-benefits/poukazky-ticket-sport-a-

kultura.aspx 
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ZÁVĚR 

Kolektivní vyjednávání je komplexní a náročný proces, kterému je třeba ze strany 

zaměstnanců i zaměstnavatelů věnovat maximální pozornost. Jak bylo ukázáno, nelze 

jednoznačně říci, že kolektivní vyjednávání má pro některou ze stran pouze pozitivní nebo 

negativní dopady. Přestože je často vnímáno založení odborové organizace a zahájení 

kolektivního vyjednávání jako proces vedoucí ke zvýšení mzdových nákladů a snížení 

ziskovosti zaměstnavatele, je taková charakteristika velmi nepřesná a počítá pouze 

s okamžitými náklady. Z dlouhodobého hlediska může mít kolektivní vyjednávání naopak 

velmi pozitivní vliv na ekonomickou situaci zaměstnavatele, zejména díky snížení 

fluktuace, zvýšení výkonnosti zaměstnanců a optimalizaci mzdových nákladů. Pro 

zaměstnance přináší aktivní působení odborové organizace vyšší ochranu práv 

vyplývajících z pracovněprávních předpisů, přispívá ke zlepšení pracovního prostředí 

a v některých případech také dochází ke zvýšení celkové úrovně odměňování zaměstnanců. 

Pro dosažení oboustranně pozitivních výsledků je ovšem nutné věnovat pozornost 

samotnému procesu vyjednávání. Jak bylo ukázáno v této práci, velmi záleží na přístupu 

stran k vyjednávání a na správném zvolení prostředků k dosažení svých cílů. První 

důležitou podmínkou pro oboustranně úspěšné kolektivní vyjednávání je motivace 

odborové organizace působit nepoliticky, hájit práva zaměstnanců vycházející 

z pracovněprávních předpisů, ale také mít za cíl ekonomickou prosperitu zaměstnavatele 

jako základního kamene pro udržení pracovních míst a zvýšení úrovně odměňování 

zaměstnanců. Odborová organizace musí jednat a chovat se korektně, neshody a spory 

primárně řešit formou dialogu a snahou o dosažení kompromisu. Jak bylo ukázáno, využití 

nátlakových prostředků a extrémních řešení, které působí ekonomické ztráty 

zaměstnavateli, vede naopak k oboustranně negativnímu výsledku. Moderní odborová 

organizace tak musí být absolutně nepolitická, zaměřovat se výhradně na činnost 

jí určenou pracovněprávními předpisy a svá jednání vést zásadně formou dialogu, nikoliv 

nátlakem. 

Druhou podmínkou pro oboustranný úspěch v kolektivním vyjednávání je pozitivní 

přístup zaměstnavatele, který musí být otevřený dialogu a jehož zájmem bude starost o  

vlastní zaměstnance jako o jednu z klíčových složek společnosti. Jak můžeme vidět 

na národní i mezinárodní úrovni, ekonomicky úspěšné společnosti si vždy zakládaly 
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na vytváření kvalitních pracovních podmínek pro své zaměstnance a na udržení svých 

nejlepších zaměstnanců v klíčových pozicích. 

Poslední podmínkou pro úspěšné kolektivní vyjednávání je správné zvolení 

způsobu vedení kolektivního vyjednávání. Vyjednávání se musí odehrávat korektně, 

v duchu vzájemné spolupráce a směřování ke společným cílům – spokojenosti a vysoká 

produktivitě zaměstnanců a dobrým ekonomickým výsledkům zaměstnavatele. Pro úspěch 

kolektivního vyjednávání je třeba ve sporných otázkách hledat kompromis a společnou řeč 

a neuchýlit se k použití nátlakových a extrémních prostředků. 

Jak jsem ukázal v kapitole 4.2, zaměstnanci v soukromých společnostech malé 

nebo střední velikosti jsou zastoupeni odborovou organizací nebo pokryti kolektivní 

smlouvou jen velmi zřídka. Proto zejména v těchto společnostech je největší prostor pro 

zakládání odborových organizací a zahájení kolektivního vyjednávání, které může (při 

dodržení podmínek zmíněných výše) vést k velmi pozitivním výsledkům a přispět 

k rozvoji zaměstnavatele i jeho zaměstnanců, jak ilustruji na příkladu vycházejícím 

z vlastní zkušenosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ASO Asociace samostatných odborů 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů 

EP Evropský parlament 

ERZ Evropská rada zaměstnanců 

MOP Mezinárodní organizace práce 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

NS Nejvyšší soud 

OS KOVO Odborový svaz KOVO 

OSPO Odborový svaz pracovníků obchodu 

OS PPAP Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví 

PHCR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu 

VS Vrchní soud 
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 PŘÍLOHA I 

Ukázka SWOT analýzy situace odborové organizace 

S W 

Velká podpora zaměstnanců 5 80% 4 Nezkušenost vyj.  týmu -8 100% -8 

Podpora odborového svazu 2 100% 2 Nedostatek fin. prostředků -1 10% -0,1 

Podpora Evr. rady 

zaměstnanců 

1 100% 1 Malá členská základna -5 50% -2,5 

   7    -10,6 

O T 

Změna managementu 

zaměstnavatele 

8 50% 4 Nestálost podpory 

zaměstnanců 

-10 10% -1 

Nízké mzdy při srovnání 

v oboru 

3 100% 3 Ukončení činnosti 

zaměstnavatele 

-10 5% -0,5 

   7    -1,5 

 

Tato jednoduchá ukázková SWOT analýza vychází z výchozí situace odborové 

organizace před zahájením kolektivního vyjednávání, kde jsem působil. Jak můžeme vidět, 

slabé stránky nové odborové organizace výrazně převyšují její silné stránky (vnitřní 

faktory), ale pokud se podíváme na situace, které se mohou promítnout do vyjednávání 

(vnější faktory), vidíme, že je výrazná převaha možných příležitostí nad hrozbami 

vycházejících z nadcházejícího vyjednávání. Jak bylo rozebráno v kapitole 6.1.2 této práce, 

ideální strategie pro danou situaci bude snaha o potlačení slabých stránek (tj. o eliminaci 

jejich vlivu na kolektivní vyjednávání) při současné snaze o maximální využití nastalých 

příležitostí. Vzhledem k tomu, že na straně hrozeb máme dvě položky, které považujeme 

sice za velmi významné, ale pravděpodobnost jejich nastání poměrně malou, je dobré 

pravidelně v průběhu vyjednávání revidovat pravděpodobnost daných hrozeb 

k případnému přehodnocení strategie na takovou, směřující k jejich potlačení. 

 

  



  RESUMÉ 

 

RESUMÉ 

Collective bargaining 

 

The purpose of my thesis is to analyze the collective bargaining process in Czech 

Republic, with particular aim on private companies of small or medium size (up to 250 

employees). The reason for choosing this topic is my previous personal experience based 

on participation in collective bargaining and collective agreement negotiations. I have also 

been involved in European works council as a representative of employees of in Czech 

Republic. 

First chapter analyzes applicable legislation on collective bargaining, including the 

legislation of European Union. This chapter is divided into three parts. First part shortly 

introduces the influence of the Labour code (law n. 262/2006 Col.) to the collective 

bargaining and provides the general framework for more detailed description of particular 

provisions in following chapters. Second part introduces the influence of Collective 

bargaining act (law n. 2/1991 Col.) as the main Czech regulation on the procedure 

of negotiating the collective agreement. Last part describes the influence of EU legislation 

on Czech laws and the process of implementation of particular institutions, namely the 

European works council. 

Chapter two examines the legal framework for the aspects of collective 

agreements. First part focuses on the entities which can conclude a collective agreement. 

By the Czech law, only two recognized entities to conclude a company level collective 

agreement are the employer and the trade union. Other possible forms of representing 

employees, such as works councils and the representative for health and safety, are not 

legal entities and therefore cannot enter a legally binding contract. Second part provides 

the overview of possible content of collective agreement with focus on wage issues. The 

remaining parts concentrate on the validity and operation of the collective agreement and 

on the scope of entities for which the agreement is binding. 

Chapter three concentrate on the level of coverage by collective agreements 

in Czech Republic, as well as on the level of coverage by the employee representatives 

comparing to the EU average. Using the results of the European company survey 

conducted in 2009 by the Eurofound, it is shown that there is very low level of coverage 

by the collective agreements, especially in small and mediums private companies. It is also 



  RESUMÉ 

 

shown, that in comparison to the EU average, there is quite a low level of employee 

representation. This chapter also provides an overview of the main reasons for such low 

representation, concerning the history of trade unions, lack of interest among the 

employees and negative approach of employers towards the employee representation and 

collective bargaining. 

Chapter four analyzes the default situation of the employees in the company where 

I participated in collective bargaining in respect of wages, compliance of the employer 

with the employment law and the working conditions of employees. It emphasizes the luck 

of compliance with the regulation on the working time, minimal breaks between shifts and 

planning of the shifts as well as luck of willingness of the employer to discuss any of these 

matters with employees before the foundation of the trade union. 

Chapter five follows on previous chapter by explaining the process of foundation 

of the trade union and the process of preparing the collective agreement proposal. It also 

deals with the possible involvement of European works council in the local collective 

bargaining and shows the possibilities for future development. 

Chapter six focuses on the possible strategies of collective bargaining. It suggests 

the use of SWOT analyses to gather required information about the default situation and 

to assess the possibilities and threads of forthcoming negotiation. Secondly, this chapter 

illustrates the process of the direct negotiation between the parties, particularly the 

relations between the parties and inside the negotiating teams. 

Chapter seven describes the applicable processes which takes place after the 

conclusion of the agreements. It focuses on informing the employees about the agreement, 

on the following interaction between the parties to implement the individual provisions 

from the agreement. Last part then provides the brief overview of the solutions for 

individual and collective disputes arising from the collective agreements. 

Chapter eight follows on previous chapter with the explanation of solutions for 

collective disputes. This field is regulated by Collective bargaining act, which provides 

both mandatory and optional ways for conflict resolution. Third and fourth part of this 

chapter deals with the strike and lock-out as the extreme ways of solution for the dispute 

on concluding the collective agreements. It suggests the legislative changes to prevent the 

possible negative (even liquidating) result for one side of the dispute. 
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Last chapter examines the effects of collective bargaining on the economic 

situation of the employer as well as the wages and working conditions of the employees, 

using the results of my personal experience with collective agreement negotiations. 

It concludes that collective bargaining usually provides higher level of compliance with the 

employment law, but cannot guarantee higher level of wages, especially in the current 

economic crises. 

In conclusion, my thesis suggest to increase the level of coverage by the collective 

agreements and to engage the collective bargaining with the employers, especially in the 

small and medium companies. If conducted in the sense of mutual cooperation, it can 

provide both sides with various benefits. Main benefits for the employer are lower rate 

of fluctuation of employees, better feedback from employees about the company policies 

and improved image of the company on the labor market. On the other side, main benefits 

for the employees are higher level of compliance with the employment law by the 

employer, better working condition and development of social dialogue with the employer. 

Simultaneously, my thesis stresses out the necessity to avoid using any coercive means, 

such as strike or lock-out, which can disrupt the trust and cooperation between the parties 

beyond repair and prevent any other dialogue between the parties. 
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