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Úvod 

Pracovněprávní vztahy mají v životě člověka velice významné místo. Jejich 

účastníkem, ať už zaměstnancem či zaměstnavatelem, se v průběhu svého života stává 

téměř každý. Oba z uvedených subjektů pracovněprávního vztahu mají nepochybně 

zájem na jeho bezproblémové a dlouhodobé realizaci. Z pohledu zaměstnavatele 

představuje existence fungujícího pracovněprávního vztahu jednu z hlavních podmínek 

dosahování zisku, pro zaměstnance a mnohdy i jeho rodinné příslušníky plní mzda 

či plat, který obdrží jako protiplnění za výkon závislé práce, alimentační funkci, a je 

proto na trvání pracovněprávního vztahu existenčně závislý. Představy o podmínkách 

výkonu pracovněprávního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele se však často značně 

liší, zaměstnavatel usiluje o co nejnižší náklady a vysokou produktivitu, zatímco 

zaměstnanec touží po vysokém finančním ohodnocení vykonané práce. Tato 

protichůdná očekávání jsou živnou půdou názorových střetů. V případě, kdy se tyto 

neshody nepodaří vyřešit dohodou, a jeden z účastníků uplatní ochranu svého 

subjektivního práva z daného pracovněprávního vztahu předepsaným způsobem před 

orgánem, který je oprávněn střet názorů projednat a ukončit spor rozhodnutím nebo 

schválením smíru dosaženého stranami před tímto orgánem, vzniká pracovněprávní 

spor.1 Pracovněprávní soudnictví by mělo být vzhledem k významu pracovněprávních 

vztahů prostředkem rychlého, efektivního, odborného a také levného vypořádání sporu, 

který pro tyto vztahy představuje závažné ochromení. 

 Ve své práci se zaměřím na právní úpravu řešení individuálních pracovních 

sporů, tj. sporů vzniklých z individuálních pracovních vztahů mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem o nároky z těchto vztahů vzniklých,2 ve třech členských zemích 

Evropské unie.  

Vzhledem odlišnostem v právní úpravě a ostatně i vzhledem ke svým jazykovým 

schopnostem jsem k porovnání zvolila právní řád České republiky, Francie a Anglie. 

Tyto dva posledně jmenované právní řády na rozdíl od české úpravy zavádějí svébytný 

systém pracovněprávního soudnictví, jsou tak zdrojem zajímavé komparace a mohou 

být pro naši úpravu velkou inspirací.  

                                                 
1 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 640 s. str. 562. ISBN 978-80-7400-405-6. 
2 Tamtéž, str. 563. 
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Cílem mé práce je rozebrat úpravu pracovněprávního soudnictví shora 

uvedených zemí co do orgánů majících pravomoc projednávat individuální pracovní 

spory, účasti laického prvku v rozhodovacím procesu, řízení v prvním stupni, řízení 

v navazujících stupních a v neposlední řadě co do alternativních způsobů řešení sporů. 

Co se týká úpravy pracovněprávního soudnictví v České republice, zaměřím se rovněž 

na historické souvislosti. Výsledky mého zkoumání srovnám a nastíním možná 

východiska pro úpravu pracovněprávního soudnictví v České republice de lege ferenda. 

Úvodem pak také stručně zmíním závazky týkající se úpravy pracovněprávního 

soudnictví, které pro státy vyplývají z mezinárodního a evropského práva. 

Ve své práci vycházím z právní úpravy účinné ke dni 1. 6. 2014. 
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1. Mezinárodní a evropská regulace řešení individuálních 

pracovních sporů 

Ačkoli mezinárodní a evropské pracovní právo zahrnuje spíše předpisy 

hmotněprávní povahy, stanoví rovněž důležité závazky v oblasti práva procesního. 

Mezinárodní a evropské předpisy týkající se řešení individuálních pracovních sporů plní 

zejména funkci ochrany pracovníka jako slabší smluvní strany (mezinárodní předpisy 

s cílem poskytovat ochranu co největšímu počtu osob vykonávajících závislou práci 

užívají namísto pojmu zaměstnanec pojem pracovník /worker, travailleur/). Tím vůbec 

nejdůležitějším závazkem států plynoucím z těchto nadnárodních předpisů je povinnost 

upravit a zavést systém kvalifikovaného přezkoumání právního jednání, kterým byl 

ukončen pracovněprávní vztah mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelem ze strany 

zaměstnavatele, k zajištění účinného uplatnění subjektivního práva pracovníka obrátit se 

na nestranný orgán v případě, kdy se domnívá, že byl neoprávněně propuštěn. 

1.1.  Mezinárodní právo 

Nejdůležitějším hráčem na poli mezinárodního pracovního práva je bezpochyby 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“), specializovaná agentura OSN usilující 

o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních 

práv.3 MOP přijímá mezinárodní úmluvy a doporučení. Úmluvy nabývají závaznosti 

jejich ratifikací, ratifikací a zveřejněním se pak úmluvy stávají součástí právního řádu 

členského státu. Tento je rovněž povinen ratifikovanou úmluvu začlenit do své 

vnitrostátní právní úpravy. Doporučení členským státům povinnosti neukládají ani 

nepodléhají ratifikaci. Jejich hlavní funkcí je připravovat podmínky pro pozdější úpravu 

úmluvou.4 

Již v roce 1962 přijala MOP doporučení č. 119, o ukončení pracovněprávního 

vztahu ze strany zaměstnavatele (Termination of Employment Recommendation), 

kterým bylo poprvé upraveno právo všech pracovníků na to, aby jejich pracovněprávní 

vztah nebyl ukončen bez platných důvodů pro takové právní jednání souvisejících se 

                                                 
3 Informační centrum OSN v Praze. Specializované agentury : Mezinárodní organizace práce. online. 
[cit. 2014-03-12].  Dostupné z WWW: http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=116 
4 ŠTANGOVÁ, Věra in HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 559 s. str. 108. 
ISBN 978-80-7380-316-2. 



4 
 

schopnostmi nebo chováním pracovníka či založených na provozních potřebách 

zaměstnavatele. Doporučení rovněž vypočítává, které důvody ukončení 

pracovněprávního vztahu nelze považovat za platné. Zásadním přínosem doporučení je 

však formulace oprávnění pracovníka, který má za to, že jeho pracovněprávní vztah byl 

ukončen bez platného důvodu, obrátit se na nestranný orgán (soud, tribunál, rozhodce, 

rozhodčí komisi či obdobný orgán), který rozhodne o oprávněnosti ukončení 

pracovněprávního vztahu. 

Jak již bylo uvedeno výše, doporučení MOP nemají povahu závazného právního 

předpisu. V roce 1982 však MOP vydalo úmluvu č. 158, o ukončení pracovněprávního 

vztahu ze strany zaměstnavatele (Termination of Employment Convention), do níž byla 

citovaná ustanovení doporučení č. 119 vtělena. Shora uvedená úprava tak dostala za 

splnění podmínky ratifikace členskými státy povahu závazného pramene práva. Úmluva 

č. 158 dále stanoví, že v případném sporu zatěžuje důkazní břemeno prokázání 

oprávněnosti ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnavatele. V případě, kdy 

nestranný orgán shledá, že pracovněprávní vztah byl ukončen neoprávněně, prohlásí 

výpověď za neplatnou a/nebo navrhne či nařídí, aby byl příslušný pracovník znovu 

zaměstnán, eventuálně zaměstnavateli uloží povinnost zaplatit pracovníkovi odškodné 

či jinou přiměřenou náhradu. Oprávnění pracovníka obrátit se na nestranný orgán však 

může členský stát v souladu s úmluvou časově omezit na přiměřenou dobu následující 

po jeho propuštění. Ustanovení úmluvy č. 158 se vztahují na veškeré pracovníky 

vykonávající práci v jakémkoli oboru, členské státy MOP však mohou vyloučit účinnost 

úmluvy na pracovníky, jejichž pracovněprávní vztah byl sjednán na dobu určitou 

či pouze k výkonu určitého úkolu, pracovníky ve zkušební době, jejíž trvání je 

přiměřené a bylo stanoveno předem, nebo pracovníky pracující příležitostně na krátkou 

dobu. Ze srovnávaných národních pracovněprávních úprav je úmluva č. 158 závazná 

pouze pro Francii, která úmluvu ratifikovala dne 16. 3. 1989.5   

Základním katalogem hospodářských a sociálních práv Rady Evropy, regionální 

mezinárodní organizace sdružující 47 evropských států, je Evropská sociální charta 

z roku 1961 revidovaná v roce 1996. Charta rovněž věnuje pozornost ochraně práv 

                                                 
5 International Labour Organization. Ratifications of C158 – Termination of Employment Convention, 
1982 (No. 158). online. [cit. 2014-03-12].  Dostupné z WWW:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303 
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propuštěných pracovníků, v článku 24 stanoví oprávnění pracovníka obrátit se 

na nestranný orgán a pro případ, kdy tento orgán ukončení pracovněprávního vztahu 

shledá neoprávněným, stanoví pracovníkův nárok na přiměřené odškodnění či jinou 

vhodnou podporu. Inspirace dokumenty MOP při formulaci sociálních práv v chartě je 

evidentní, ostatně sama MOP se na přípravě Sociální charty podílela. Členské státy 

Rady Evropy nejsou povinny ratifikovat Evropskou sociální chartu jako celek, nýbrž 

musí ratifikovat alespoň pět z vybraných sedmi nejdůležitějších článků druhé části 

charty a další články či odstavce tak, aby každý členský stát dohromady ratifikoval 

nejméně 10 celých článků či 45 číslovaných odstavců charty.6 Vzhledem k tomuto 

zvláštnímu mechanismu ratifikace je ze zkoumaných zemí článkem 24 vázána pouze 

Francie.7 

1.2.  Evropské právo 

Z pramenů primárního práva Evropské unie se úpravě řešení individuálních 

pracovních sporů věnuje Listina základních práv Evropské unie, která v článku 30 

nazvaném Ochrana v případě neoprávněného propuštění stanoví, že každý pracovník 

(rovněž prameny unijního práva pracují v oblasti pracovního práva s pojmem pracovník 

/worker, travailleur/ namísto pojmu zaměstnanec, pojem pracovník byl definován 

judikaturou Evropského soudního dvora, který stanovil, že pracovníkem je každá osoba, 

která vykonává za odměnu skutečnou a efektivní práci pod vedením jiné osoby, přičemž 

tento pojem nezahrnuje migrující pracovníky ze třetích zemí8) má v souladu s právem 

Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před 

neoprávněným propuštěním. Je však třeba mít na paměti, že ustanovení Listiny jsou 

určena orgánům, institucím a jiným subjektům EU, členské státy jsou povinny se jimi 

                                                 
6 ŠTANGOVÁ, Věra in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 640 s. str. 55. ISBN 978-80-7400-405-6. 
7 Conseil de l´Europe. La France et la Charte sociale européenne. online. [cit. 2014-03-12].  Dostupné z 
WWW: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/France_en.pdf, a dále 
Council of Europe. The Czech Republic and the European Social Charter. online. [cit. 2014-03-12].  
Dostupné z WWW:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/CzechRep_en.pdf, a dále Council 
of Europe. The United Kingdom and the European Social Charter. online. [cit. 2014-03-12].  Dostupné z 
WWW: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/UK_en.pdf 
8 Evropská komise. Sděleni Komise radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému výboru a 
výboru regionů : Potvrzení volného pohybu pracovníků : práva a hlavní vývojové změny.online. 
[cit. 2014-03-12].  Dostupné z WWW: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0373:FIN:CS:PDF 
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řídit výhradně tehdy, když uplatňují unijní právo. Vůči národním katalogům základních 

práv tedy Listina má povahu minimálního standardu.9  

 Předpisy sekundárního práva významně omezují smluvní volnost účastníků 

pracovněprávních vztahů10 a stanoví pracovníkům mnohá hmotněprávní oprávnění. 

K jejich uplatnění v soudním řízení před národními soudy se pak vztahuje významná 

judikatura Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“). V rozhodnutí Rewe v. Hauptzollamt 

Kiel11 Evropských soudní dvůr (dřívější označení SDEU) judikoval, že ačkoli Smlouva 

o založení Evropského společenství (dnes Smlouva o fungování EU) umožnila 

soukromým osobám v mnoha případech podat přímou žalobu k soudu, nebylo tím 

zamýšleno vytvořit k zajištění dodržování závazků unijního práva nové opravné 

prostředky v národních soudních řádech. Systém soudní ochrany zavedený článkem 177 

Smlouvy o založení Evropského společenství (dnes čl. 276 Smlouvy o fungování EU) 

však vyžaduje, aby každou z žalob upravených národním soudním řádem bylo možné 

uplatnit k zajištění dodržování těch ustanovení unijního práva, která jsou přímo 

použitelná, a to za stejných podmínek přípustnosti a stejným způsobem, jako k zajištění 

dodržování práv stanovených národním právním řádem. 

V mnoha rozhodnutích se pak SDEU vyjádřil ke skutečnosti, že členskými státy 

upravený postup řešení individuálních pracovních sporů může narušovat skutečnou 

a efektivní ochranu garantovanou právem EU a zdůraznil, že právo na přístup k soudní 

ochraně je jednou ze základních zásad unijního práva.12 V rozhodnutí Johnston 

v. RUC13 Evropský soudní dvůr judikoval, že orgány veřejné moci nemohou mít 

pravomoc zbavit jednotlivce možnosti domoci se soudní ochrany práva, které mu 

přísluší na základě směrnice, Spojené království tedy předmětnou směrnici 76/207/EHS 

o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 

k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky 

netransponovalo řádně, když vyloučilo soudní ochranu práva uděleného směrnicí 

v případě, kdy tak rozhodne ministr z důvodu veřejné bezpečnosti či ochrany. 

                                                 
9 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha : C. H. Beck. 2013. 432 s. str. 137. 
ISBN 978-80-7400-488-9. 
10 BĚLINA, Miroslav. Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského a českého práva. 
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA. roč. 2007. č.  3-4. s. 7-21, str. 10. 
11 Rewe v. Hauptzollamt Kiel, Case 158/80. [1981] ECR 1805. 
12 BERCUSSON, Brian. European Labour Law. Second Edition. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2009. 752 s. str. 493 - 495. ISBN 978-0-521-61350-7. 
13 Johnston v. RUC, Case 222/84, [1986] ECR 1651. 
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V rozhodnutí Dekker v. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV 

Centrum) Plus14 pak prohlásil za porušení unijního práva situaci, kdy členský stát ve 

svém právním řádu vyžadoval, aby v individuálních pracovních sporech o náhradu 

škody způsobené porušením principu rovného zacházení upraveného výše citovanou 

směrnicí byla odpovědnost škůdce prokazována stejným způsobem jako v jiných 

občanskoprávních soudních řízeních o náhradu škody. Dle dánského práva byl 

zaměstnanec v  řízení o náhradu škody utrpěné v souvislosti s porušením citované 

směrnice povinen prokázat zavinění zaměstnavatele, ačkoli směrnice o rovném 

zacházení takový požadavek nestanovila.  

Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že ačkoli EU ponechává členským státům 

při konstrukci systému pracovněprávního soudnictví volnou ruku, národní úpravy do 

značné míry podléhají posouzení jejich souladu s ustanoveními unijního práva ze strany 

SDEU. 

  

                                                 
14 Dekker v. Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV Centrum) Plus, Case 177/88, 
[1990] ECR I-3941. 
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2. Pracovněprávní soudnictví v České republice 

2.1.  Orgán mající pravomoc projednávat a rozhodovat individuální 

pracovní spory 

Úprava řešení individuálních pracovních sporů v právním řádu České republiky 

představuje v porovnání s úpravou běžnou v mnoha zemích EU jistou výjimku. V České 

republice totiž k řešení těchto sporů není zřízena zvláštní soustava pracovních soudů 

či obdobných specializovaných orgánů a tyto spory řeší v souladu s ustanovením 

§ 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský soudní řád“) obecné soudy v občanskoprávním řízení.15 O možnosti 

projednání sporu v některém z řízení představujícím alternativní metodu řešení sporu se 

zmíním v samostatné kapitole. 

Základním předpisem, který upravuje řešení individuálních pracovních sporů, je 

již výše citovaný občanský soudní řád. Občanský soudní řád sice stanoví pro 

projednávání a rozhodování individuálních pracovních sporů určité odlišnosti, 

v základní konstrukci se však tato řízení od ostatních občanskoprávních neliší. Co se 

týká věcné příslušnosti, v prvním stupni rozhodují tyto spory okresní soudy (dle 

ustanovení § 9 odst. 1, resp. odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), pak v Praze soudy 

obvodní, v Brně soud městský), v druhém stupni pak krajské soudy (dle výše 

citovaného ustanovení v Praze městský soud) jako soudy odvolací. K projednání 

případného dovolání je příslušný Nejvyšší soud.  

Současná úprava pracovního soudnictví v České republice není optimální. 

Zřízení zvláštních pracovních soudů či alespoň specializovaných pracovněprávních 

senátů i na nejnižší úrovni soudní soustavy obecných soudů by mohlo napomoci 

rychlejšímu a levnějšímu prosazení práv a povinností plynoucích z pracovněprávních 

předpisů, což by jistě bylo v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Zřízením zvláštní 

soustavy pracovních soudů bychom nadto navázali na tradici svébytného pracovního 

soudnictví zavedenou v demokratických dobách historie československého státu, která 

                                                 
15 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 640s. str. 564. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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byla přerušena po komunistickém převratu. Následná úprava pracovního soudnictví 

v letech 1948 až 1989 výrazně ovlivnila jeho dnešní podobu. Dovolím si proto krátký 

historický exkurz do vývoje pracovněprávního soudnictví v Československu. 

2.2.  Úprava řešení individuálních pracovních sporů 

v Československu do roku 1989 

Jak již bylo řečeno výše, v době první republiky existovala na území 

Československa zvláštní soustava pracovního soudnictví zřízená na základě zákona 

č. 131/1931 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního 

a učebního (dále jen „zákon o pracovních soudech“). Pracovní soudy byly zřizovány 

vedle soudů obecných jako samostatné soudy, jejich umístění se neřídilo striktně 

polohou okresního soudu v daném obvodu, primární byly potřeby plynoucí 

z hospodářských a sociálních poměrů dané oblasti. V určitých obvodech pak pracovní 

soudy nebyly zřízeny vůbec a individuální pracovní spory rozhodovala zvláštní 

oddělení pro pracovní spory zřízená u okresních soudů.16 

Pracovní soudy měly pravomoc k projednávání veškerých individuálních 

pracovních sporů s výjimkou sporů z pracovních, služebních a učebních poměrů 

zaměstnanců státu, sporů v hornictví a sporů, k jejichž projednání byla příslušná 

rozhodčí komise. Tehdejší úprava rovněž umožňovala, aby příslušnost k řešení 

individuálních pracovních sporů byla kolektivní smlouvou přenesena na rozhodce.17 

Pro prvorepublikové pracovní soudy byla typická jejich vysoká specializace, 

když soudce jednotlivých pracovních soudů ustanovoval ministr spravedlnosti 

s přihlédnutím k jejich znalosti pracovního práva a sociálních poměrů. Přísedící, kteří 

spolu se soudcem – předsedou tvořili senát, byli rovněž vybíráni dle speciálních kritérií, 

o těch se však zmíním níže. Pracovní soudy mohly být také rozděleny na stálá oddělení 

živnostenská, výrobní, služební nebo oddělení pro řešení sporů obchodních 

či zemědělských zaměstnanců, což umožňovalo projednání sporů s náležitým důrazem 

na zvláštní potřeby jednotlivých oborů.18 

                                                 
16 HORA, Václav. Československé civilní právo procesní : Díl I. Nauka o organisaci a příslušnosti soudů. 
4. vydání. Praha : Všehrd, 1934, 211 s. str. 206. 
17 Tamtéž. 
18 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 6 – 7. 
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Konstrukce řízení před prvorepublikovými pracovními soudy rovněž reagovala 

na skutečnost, že pro strany sporu je vzhledem k povaze pracovněprávního vztahu 

zásadním požadavkem jeho rychlé projednání a nalezení práva. Zákon o pracovních 

soudech zejména stanovoval soudu krátké lhůty, dle ustanovení § 25 odst. 1 citovaného 

zákona se první jednání se mělo konat do pěti dnů od doručení žaloby, dle ustanovení 

§ 21 odst. 1 citovaného zákona měl být rozsudek vyhlášen hned po ukončení ústního 

jednání.  

Zejména pro zaměstnance pak byla jistě velkým přínosem nenákladnost řízení. 

V případě, kdy hodnota sporu nepřesahovala částku 500 Kč, totiž byli účastníci dle 

ustanovení § 41 odst. 2 zákona o pracovních soudech osvobozeni od povinnosti hradit 

soudní poplatky za veškerá podání v řízení činěná, a to i v případném odvolacím řízení. 

K projednání odvolání byl příslušný krajský soud, na jeho rozhodování se již 

nepodílel laický prvek, tříčlenný senát byl složen výhradně ze soudců z povolání. 

V řízeních o odvolání proti rozsudku pracovního soudu byli účastníci zproštěni 

povinnosti být v řízení zastoupeni advokátem (splnění této podmínky bylo v mnoha 

jiných odvolacích řízeních vyžadováno). V určitých případech bylo připuštěno podat 

proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu.19 

Činnost pracovních soudů přerušila okupace československého území za druhé 

světové války. Po válce bylo pracovní soudnictví obnoveno, aby bylo následně za tři 

roky opětovně zrušeno zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.20 Individuální 

pracovní spory podle ustanovení § 30 zákona o zlidovění soudnictví napříště 

projednávaly obecné soudy, tj. v prvním stupni soudy okresní (zákonem č. 142/1950 

Sb., občanským soudním řádem, dočasně přejmenovány na soudy lidové), v druhém 

stupni soudy krajské, případné dovolání pak Nejvyšší soud. Zákonem, který upravoval 

řízení před těmito soudy, tedy i vedení individuálních pracovních sporů, byl zákon 

č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, a to od 1. 1. 1951 do 1. 4. 1964, kdy byl nahrazen 

doposud platným občanským soudním řádem, tedy zákonem č. 99/1963 Sb.  

Československé soudnictví bylo po roce 1948 poznamenáno politickou situací 

země, politicky nepohodlní soudci byli nahrazeni novými soudci z lidu, přičemž hlavní 

                                                 
19 HORA, Václav. Učebnice civilního práva procesního. 1. vydání. Praha : Spolek československých 
právníků Vyšehrad, 1947. 602 s. str. 30, str. 176. 
20 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 8. 
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úlohou posledně jmenovaných nebylo vždy jen nalézat právo a nastolovat spravedlnost. 

Pracovněprávní soudnictví však stálo v pozadí objektu hlavního politického zájmu, tedy 

soudnictví trestního, a politickému tlaku čelilo ve výrazně nižší míře.21 

Na systému pracovněprávního soudnictví v komunistické éře československé 

historie lze najít také pozitiva, řízení bylo bezplatné, rychlé, zaměstnancům byla 

poskytována právní pomoc prostřednictvím právníků zaměstnaných v odborech. 22 

2.3.  Laický prvek v rozhodování individuálních pracovních sporů 

 Nejvýraznějším prvkem, kterým se řízení ve věcech individuálních pracovních 

sporů odlišuje od ostatních občanskoprávních řízení, je bezpochyby aktivní účast laické 

veřejnosti na řízení. Dle právních úprav mnoha států EU tvoří zástupci veřejnosti jako 

přísedící spolu s předsedou, kterým je soudce z povolání, senát rozhodující spor, 

a mohou se tak přímo podílet na podobě rozhodnutí. Tato úprava se však často uplatní 

jen v řízeních před soudem prvního stupně. 

Účast laiků na rozhodování individuálních pracovních sporů je pro tato řízení 

odedávna charakteristickým znakem. Tato úprava odráží skutečnost, že účastníkem 

pracovněprávních vztahů je po určitou část života téměř každá osoba. Každý proto má 

určité povědomí o spravedlivém uspořádání práv a povinností v pracovněprávních 

vztazích, i když nezná veškeré normy pracovního práva, které tyto vztahy upravují. 

Laičtí přísedící do řízení naopak vnášejí prvek znalosti místního sociálního prostředí, 

mohou soudci napomoci oprostit se od příliš formálního výkladu zákonných ustanovení 

a rozhodovat spor s důrazem na principy spravedlnosti.   

Účast laiků při rozhodování pracovních sporů může být nepochybně značným 

přínosem. Zásadní otázkou přínosu jednotlivých přísedících je však skutečnost, zda je 

jejich motivací k výkonu této funkce touha svým přičiněním aktivně přispět k nalézání 

práva či jsou motivováni pouze finanční ohodnocením či pracovním volnem a řízení se 

účastní spíše pasivně. 

Skladba přísedících v jednotlivých senátech by měla být zárukou jeho 

nestrannosti. Tohoto cíle je dosahováno zejména paritním zastoupením přísedících z řad 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dnešní úprava výběru přísedících v České republice 
                                                 
21 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 8. 
22 Tamtéž. 
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však takovouto záruku na rozdíl od dřívějších úprav neposkytuje, čímž je možný přínos 

tohoto institutu velmi omezen. 

2.3.1.  Úprava účasti laiků na rozhodování individuálních 

pracovních sporů v Československu do roku 1989 

 V období první republiky byli přísedící jmenováni prezidentem vrchního soudu, 

do jehož obvodu jednotlivý pracovní soud spadal, a to rovnoměrně z řad zaměstnanců 

a zaměstnavatelů na funkční období v délce tří let. Kandidáty na výkon této funkce 

navrhovaly ústřední odborové organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů. Přísedícím 

mohla být pouze osoba starší třiceti let mající volební právo do obecního zastupitelstva. 

Za výkon funkce přísedícího náleželo nezbytné pracovní volno a náhrada mzdy, 

přísedící také požívali zvýšené ochrany před propuštěním.23 Při formování konkrétního 

senátu předseda soudu přihlížel k tomu, aby se přísedící, tj. jak ten z řad zaměstnanců, 

tak ten z řad zaměstnavatelů, při své vlastní výdělečné činnosti věnovali témuž nebo 

alespoň podobnému povolání jako sporné strany.24 V případě, kdy předmětem sporu 

byly vzájemné nároky zaměstnanců téhož zaměstnavatele ze společně převzaté práce, 

byli oba přísedící vybráni z řad zaměstnanců.25 

 Po roce 1948 byli přísedící nahrazeni lidovými přísedícími. Co se týká hlavního 

kritéria pro jejich výběr, musela odbornost a znalost místních sociálních poměrů 

ustoupit politickým kvalitám kandidáta.26  

2.3.2.  Současná úprava účasti laiků na rozhodování 

individuálních pracovních sporů 

Zákonným podkladem účasti laiků na rozhodování individuálních pracovních 

sporů je ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, které stanoví, že 

                                                 
23 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 7. 
24 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
budoucnost. Právní rozhledy. roč. 2013. Č. 21. Dostupné také z WWW: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8886/alternativni-zpusoby-reseni-sporu-v-pracovnepravnich-
vztazich-minulost-soucasnost-a-budoucnost.aspx 
25 HORA, Václav. Učebnice civilního práva procesního. 1. vydání. Praha : Spolek československých 
právníků Vyšehrad, 1947. 602 s. str. 44. 
26 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 8. 
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v řízeních před okresním soudem ve věcech pracovních jedná a rozhoduje senát. 

Uvedená úprava tak představuje výjimku z obecného pravidla, že v řízení před 

okresními soudy jedná a rozhoduje samosoudce. Ustanovení § 35 odst. 2 zákona 

o soudech a soudcích, pak stanoví, že senáty okresního soudu se skládají z předsedy 

a dvou přísedících, odst. 3 citovaného ustanovení stanoví, že předsedou senátu může být 

pouze soudce. 

V ustanovení § 74 odst. 1 zákon o soudech a soudcích prohlašuje funkci 

přísedícího veřejnou funkcí. Citovaný zákon rovněž upravuje předpoklady požadované 

pro výkon funkce přísedícího. V ustanovení § 60 stanoví, že přísedícím může být 

ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže 

jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, 

v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za 

přísedícího a s přidělením k určitému soudu. Podmínku bezúhonnosti pak přísedící 

nesplňuje v případě, kdy byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj 

nehledí, jako by nebyl odsouzen. Zákon o soudech a soudcích spojuje všechny výše 

citované předpoklady rovněž s výkonem funkce soudce, navíc stanoví pouze předpoklad 

náležité kvalifikace, tj. dosažení vysokoškolského vzdělání řádným ukončením studia 

v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice 

a složení odborné justiční zkoušky.  

Další předpoklady pro výkon funkce přísedícího pak stanoví zákon č. 451/1991 

Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 

a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“), 

prokázáním splnění stanovených předpokladů je předložení osvědčení vydaného 

Ministerstvem vnitra a čestného prohlášení podle ustanovení § 4 lustračního zákona. 27 

Volbu přísedících upravuje ustanovení § 64 zákona o soudech a soudcích. 

Přísedící okresních soudů jsou voleni zastupitelstvy obcí v obvodu příslušného 

okresního soudu, v Praze pak zastupitelstvy městských částí v obvodu příslušného 

obvodního soudu. Kandidáty na funkci přísedících navrhují členové příslušných 

zastupitelstev z občanů přihlášených k trvalému pobytu či pracujících jak v obvodu 

zastupitelstva, tak daného soudu. Ke konstatování splnění předpokladu bydliště 
                                                 
27 KOCOUREK, Jiří in KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním 
zastupitelství. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 621 s. str. 231. ISBN 80-7179-761-8. 
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přísedícího v daném obvodu postačí prokázání tohoto evidenčního údaje způsobem dle 

zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje se, aby přísedící v daném obvodu 

fakticky bydlel.28 

Počet přísedících, kteří mají být zvoleni, stanoví v souladu s ustanovením § 65 

zákona o soudech a soudcích předseda příslušného soudu, přičemž tento má určit počet 

přísedících tak, aby jednotliví přísedící zpravidla nezasedali více než 20 kalendářních 

dnů v roce. 

Po svém zvolení skládají přísedící slib totožného znění jako soudci, na rozdíl od 

posledně jmenovaných však přísedící slib skládají do rukou předsedy soudu, k němuž 

byli zvoleni. Dle ustanovení § 61 odst. 2 zákona o soudech a soudcích je funkční období 

přísedícího čtyřleté. Příslušným zastupitelstvem však přísedící může být z důvodů 

vyjmenovaných zákonem o soudech a soudních odvolán. Funkce přísedícího zaniká 

tehdy, když přísedící přestane splňovat některý ze shora uvedených zákonných 

předpokladů spojených s jejím výkonem či když se přísedící své funkce vzdá. 

Při výkonu své funkce je přísedící v souladu s ustanovením § 79 zákona 

o soudech a soudcích nezávislý a je vázán pouze zákonem, nikdo nesmí narušovat 

či ohrožovat jeho nezávislost a nestrannost. Svou funkci je dle ustanovení § 80 

citovaného zákona povinen vykonávat svědomitě a musí se v občanském životě zdržet 

všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování 

soudů. 

Stejně jako soudci jsou přísedící v souladu s ustanovením § 14 občanského 

soudního řádu vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich 

poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich 

nepodjatosti. Dle ustanovení § 15a občanského soudního řádu se pak účastníci řízení 

mohou vyjádřit jak k osobám soudců, tak přísedících, kteří mají dle rozvrhu práce věc 

projednat a rozhodnout. 

S výkonem funkce přísedícího je přirozeně spojeno poskytování finanční 

odměny, a to paušální náhrady, náhrady ušlého výdělku a náhrady hotových výdajů. 

Výplatu těchto plnění upravuje zákon o soudech a soudcích v ustanovení § 93. 

Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru či obdobném vztahu, přísluší za dobu, po 
                                                 
28 KOCOUREK, Jiří in KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním 
zastupitelství. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004. 621 s. str. 243 – 244. ISBN 80-7179-761-8. 
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kterou funkci vykonávají či plní povinnosti s ní spojené, náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku, k její úhradě je povinen stát. Náhrada ušlého výdělku z prostředků 

státu přísluší i přísedícímu, který v pracovním poměru či obdobném vztahu není. Co se 

týká výše této náhrady, zákon odkazuje na prováděcí vyhlášku, kterou je vyhláška 

ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání 

funkce přísedícího, ve znění pozdějších předpisů. Ta stanoví, že náhrada přísluší 

v prokázané výši, nejvýše však v částce 80 Kč za hodinu či 680 Kč za den. Stát 

přísedícím rovněž hradí hotové výdaje vynaložené v souvislosti s výkonem funkce. Za 

výkon funkce pak přísedícím dle shora uvedené vyhlášky náleží paušální náhrada ve 

výši 150 Kč za každý den jednání. Dle ustanovení § 200 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), představuje 

výkon funkce přísedícího překážku v práci z důvodu obecného zájmu, v souvislosti 

s výkonem veřejné funkce pak zaměstnanci dle následujícího ustanovení zákoníku práce 

může být poskytnuto pracovní volno v rozsahu až 20 pracovních dnů v kalendářním 

roce. 

Z výše uvedeného plyne, že zákonodárce rezignoval na požadavek, aby přísedící 

v senátech projednávajících individuální pracovní spory byli rovnoměrně zastoupenými 

reprezentanty zaměstnanců a zaměstnavatelů. Z platné právní úpravy v České republiky 

se tak vytratil prvek jisté odbornosti přísedících v mnoha jiných zemích nadále běžně 

vyžadovaný. Zachovávání senátního rozhodování individuálních pracovních sporů za 

současně platných podmínek se tak jeví zbytečným a řízení jen zdržuje.29 Přísedící svou 

přítomností v senátu neposkytují záruku toho, že spory budou rozhodovány s patřičnou 

citlivostí a s ohledem na místní sociální poměry. 

2.4.  Řízení v prvním stupni 

 V soudních řízeních jsou z individuálních pracovních sporů nejčastěji 

projednávány spory o zaplacení dlužné mzdy, platu či odměny, řízení o určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, okamžitým 

zrušením ve zkušební době či dohodou, spory o náhradu škody, spory související 

s porušením konkurenční doložky, spory o tvrzené diskriminaci zaměstnance 

                                                 
29 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 10. 
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v pracovněprávních vztazích, spory o určení splnění podmínek pro změnu pracovního 

poměru z pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr sjednaný na dobu 

neurčitou, spory o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo 

například spory týkající se obsahu potvrzení o zaměstnání či pracovního posudku 

a mnohé další.  

 Jak bylo uvedeno výše, dle právního řádu České republiky individuální pracovní 

spory projednávají a rozhodují obecné soudy v občanskoprávním řízení a základním 

předpisem, který řízení upravuje, je občanský soudní řád.  

 Další možností zaměstnance, který se domnívá, že jsou ze strany zaměstnavatele 

porušovány pracovněprávní předpisy, je také podání podnětu k provedení kontroly 

Státním úřadem inspekce práce. 

2.4.1.  Věcná příslušnost  

Platná právní úprava nerozlišuje mezi individuálními pracovní spory vzniklými 

mezi subjekty pracovního poměru či vyplývajícími z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou dle ustanovení § 9 odst. 1 

občanského soudního řádu příslušné okresní soudy (dle ustanovení § 9 odst. 1, resp. 

odst. 2 zákona o soudech a soudcích pak v Praze soudy obvodní, v Brně soud městský), 

uplatní se tedy obecný princip věcné příslušnosti v řízení v prvním stupni, když 

individuální pracovní spory občanský soudní řád v odstavci druhém shora uvedeného 

ustanovení nesvěřuje v prvním stupni k rozhodnutí soudům krajským.  

Výjimku ze shora uvedeného pravidla představují spory o neplatnost ukončení 

pracovního poměru v případě, kdy pracovní poměr byl se zaměstnancem rozvázán 

z důvodu, že tento nesplňoval předpoklady pro výkon funkce požadované ustanovením 

§ 2 lustračního zákona. Lustrační zákon v ustanovení § 14 stanoví, že k projednání 

takových sporů je příslušný krajský soud podle místa trvalého pobytu občana, a to jako 

soud prvního stupně. 

Z pohledu věcné příslušnosti jsou pak výjimkou též případy, kdy zaměstnanec 

uplatňuje nárok na peněžité plnění vůči zaměstnavateli, s nímž bylo zahájeno 

insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). 
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Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona je totiž se zahájením 

insolvenčního řízení spojen mimo jiné ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se 

majetkové podstaty nemohou být uplatněna žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. 

V případě, kdy by zaměstnanec svůj nárok vůči zaměstnavateli uplatnil po zahájení 

insolvenčního řízení žalobou, příslušný soud by řízení o žalobě zastavil pro nedostatek 

procesních podmínek, a to často meritorním rozhodnutím, zaměstnanec by tedy 

v nastíněném případě ztratil aktivní legitimaci k uplatnění svého nároku v soudním 

řízení.30 Zaměstnanec proto musí svoji pohledávku uplatnit prostřednictvím přihlášky 

do insolvenčního řízení. V ustanovení § 169 odst. 1 písm. a) pak insolvenční zákon 

prohlašuje pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců za pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Dle ustanovení 

§ 7a insolvenčního zákona rozhodují v insolvenčním řízení jako soudy prvního stupně 

soudy krajské. 

2.4.2.  Místní příslušnost  

Občanský soudní řád rozlišuje místní příslušnost obecnou, zvláštní příslušnost 

danou na výběr a zvláštní příslušnost výlučnou. Zvláštní místní příslušnost daná na 

výběr nevylučuje možnost žalobce zvolit soud dle pravidel obecné místní příslušnosti.  

Použití pravidel obecné místní příslušnosti či příslušnosti dané na výběr je však 

vyloučeno, vztahuje-li se na danou situaci zvláštní místní příslušnost výlučná.31 

V ustanovení § 84 občanský soudní řád upravuje obecnou místní příslušnost 

a stanoví, že k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje 

(žalovaného), není-li stanoveno jinak. V následujícím ustanovení § 85 pak občanský 

soudní řád vymezuje obecně místně příslušný soud podle toho, zda je žalovaným osoba 

fyzická či právnická. V případě fyzické osoby je obecným soudem takový soud, v jehož 

obvodu má bydliště, přičemž v případě, kdy má daná osoba bydlišť více, jsou obecným 

soudem všechny takto určené soudy. Je-li však žalovaná fyzická osoba podnikatelem 

a zároveň se spor týká obchodních vztahů, je obecným soudem soud určený dle místa 

podnikání. V případě osoby právnické je obecným soudem takový soud, v jehož obvodu 
                                                 
30 KOZÁK, Jan in KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o 
úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR. 2013. 1272 s. str. 263. ISBN 978-
80-7357-243-3. 
31 ZOULÍK, František in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 115. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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má žalovaná právnická osoba sídlo. Je-li však žalován stát, je příslušným soud, v němž 

má sídlo organizační složka příslušná za stát vystupovat před soudem podle zvláštního 

právního předpisu,32 nelze-li příslušnost takto určit, je místně příslušný ten soud, v jehož 

obvodu nastala právní skutečnost odůvodňující vznik nároku. Obecně místně 

příslušným soudem obce je soud, v jehož obvodu má obec své území. Co se pak týká 

vyšších územně samosprávných celků, je místně příslušným soud, v jehož obvodu mají 

sídlo jeho orgány. 

Řešení situace, kdy žalovaný nemá obecný soud vůbec či jej nemá v České 

republice, poskytuje ustanovení § 86 občanského soudního řádu, který stanoví, že 

v případě občana České republiky je příslušným soud, v jehož obvodu se nacházelo 

poslední známé bydliště žalovaného. Žalobu proti osobě, která nemá příslušný soud 

v České republice, lze v případě sporu o majetková práva podat k soudu, v jehož 

obvodu má tato osoba majetek. Je-li žalovaným zahraniční právnická osoba, lze žalobu 

podat rovněž u soudu, v jehož obvodu je umístěn závod či organizační složka závodu 

žalované osoby. 

V individuálních pracovních sporech nachází uplatnění zvláštní místní 

příslušnost daná na výběr upravená v ustanovení § 87 občanského soudního řádu. 

V tomto ustanovení zákonodárce vyjmenovává další možná pravidla pro volbu místně 

příslušného soudu nad rámec pravidel pro volbu soudu obecně místně příslušného 

a stanoví, že žalobce může rovněž podat žalobu k soudu, v jehož obvodu má žalovaný 

stálé pracoviště. Ačkoli tuto možnost zpravidla využije zaměstnavatel žalovaného při 

zahájení individuálního pracovního sporu, není tato volba limitována pouze na spory 

z pracovněprávních vztahů.33 Jako další kritérium pro výběr místně příslušného soudu 

může žalobci sloužit také místo, kde došlo ke vzniku škody, jejíž náhradu požaduje, 

umístění závodu fyzické či právnické osoby, v případě, kdy se spor závodu týká, sídlo 

osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, 

jedná-li se o spor související s obchodem na tomto trhu či obchodním systému 

realizovaném, platební místo směnky, šeku či jiného cenného papíru či sídlo komoditní 

burzy, jde-li ve sporu o obchod na této burze uskutečněný. 

                                                 
32 NOVOTNÝ, Zdeněk in DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád: komentář, 
I § 1 – 200za. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009, 1579 s. str. 561. ISBN 978-80-7400-107-9. 
33 Tamtéž, str. 567. 



19 
 

V ustanovení § 88 občanský soudní řád upravuje výlučnou místní příslušnost. 

Řízení, která jsou v citovaném ustanovení vyjmenována, nemohou proběhnout před 

soudem jiným než určeným dle pravidel výlučné místní příslušnosti. Výlučná místní 

příslušnost je však v individuálních pracovních sporech uplatňována spíše výjimečně, 

například půjde-li o spor, kdy žalovaným bude organizační jednotka železničního 

dopravce. Příslušným pak bude soud, v jehož obvodu má taková organizační jednotka 

sídlo. 

2.4.3.  Zahájení řízení 

Právní řád České republiky účastníkům individuálního pracovního sporu 

neukládá povinnost nejprve se pokusit spor vyřešit smírnou cestou. V souvislosti 

s novelou občanského soudu řádu, jejímž prostřednictvím byl tento předpis s účinností 

od 1. 1. 2013 doplněn o ustanovení § 142a, je však žalobci v řízení o splnění povinnosti 

přiznáno právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému jen tehdy, pokud tomuto ve 

lhůtě nejméně sedmi dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal výzvu k plnění. 

Zákon však vyžaduje pouze to, aby byla výzva na doručovací či posledně známou 

adresu žalovaného zaslána, skutečné doručení výzvy není podmínkou. Nesplní-li 

žalobce tuto povinnost, soud náhradu nákladů přizná jen tehdy, jsou-li k tomu důvody 

zvláštního zřetele hodné. Z povahy věci je pak zřejmé, že se žalobce v těchto případech, 

zejména je-li v řízení zastoupen právním zástupcem, o smírné vyřešení sporu zasláním 

předžalobní výzvy ke splnění povinnosti pokusí. Neriskuje totiž pouze nepřiznání 

náhrady nákladů vynaložených na zaplacení soudního poplatku, ale také nákladů 

právního zastoupení. 

Individuální pracovní spor je zahájen podáním žaloby. Náležitosti žaloby 

upravuje ustanovení § 42 odst. 4 spolu s ustanovením § 79 občanského soudního řádu. 

Dle uvedených ustanovení z žaloby musí být patrné, kterému soudu je určena, kdo 

a v jaké věci ji podává, čeho se žaloba týká (tj. žaloba musí být označena podle 

právního důvodu, resp. rozsahu nároku), co sleduje (tento požadavek žalobce splní 

zejména formulací petitu)34, žaloba musí být také podepsána a datována (tyto dvě 

povinnosti nejsou vyžadovány v případě, kdy je žaloba podávána elektronicky dle 

                                                 
34 WINTEROVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 200. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), musí být předložena v náležitém 

počtu stejnopisů a včetně příloh. Dále musí žalobce v žalobě přesně označit účastníky, 

vylíčit rozhodující skutečnosti, označit důkazy a v neposlední řadě uvést žalobní petit. 

Žaloby se dělí na žaloby statusové, tj. ve věcech osobního stavu, žaloby na 

plnění, jimiž se žalobce domáhá toho, aby byl žalovaný odsouzen k povinnosti určitého 

plnění, a žaloby určovací, jejichž prostřednictvím žalobce usiluje o určení, zda tu právní 

vztah nebo právo je či není.35 

Co se týká určovací žaloby, ustanovení § 80 občanského soudního řádu stanoví 

možnost tuto žalobu podat pouze v případě, kdy žalobce osvědčí naléhavý právní zájem 

na určení, jehož se žalobou domáhá. V individuálních pracovních sporech uplatňovaná 

žaloba o určení neplatnosti právního jednání, kterým byl ukončen pracovní poměr, však 

není určovací žalobou ve smyslu § 80 občanského soudního řádu, naléhavý právní 

zájem proto není třeba tvrdit ani prokazovat.36 

Ustanovení § 72 zákoníku práce, které upravuje již zmíněnou žalobu na určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve 

zkušební době nebo dohodou, stanoví, že žalobu může zaměstnavatel i zaměstnanec 

podat nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr napadeným 

rozvázáním ukončit. Tato dvouměsíční lhůta má charakter prekluzivní a také 

hmotněprávní, tj. musí být soudu doručena nejpozději v posledním dni jejího běhu.37 

Obdobnou lhůtu k podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru stanoví zaměstnanci také lustrační zákon v ustanovení § 18 pro případy, kdy je 

pracovní poměr ukončen z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro výkon 

funkce upravené tímto zákonem. Jak již bylo řečeno výše, žalobu je nutno podat ke 

krajskému soudu. 

                                                 
35 WINTEROVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 200. ISBN 978-80-7201-842-0. 
36 DRÁPAL, Ljubomír in BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 1616 s. str. 438. ISBN 9788071792512. 
37 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních: sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodování 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu, 1964 - 1969. Praha: SEVT, 1980, 439 s. str. 68. 
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2.4.4.  Soudní poplatek 

Žaloby podané k zahájení individuálního pracovního sporu nejsou plošně 

osvobozeny od povinnosti úhrady soudního poplatku. Soudní poplatek tedy patří mezi 

náklady řízení upravené ustanovením § 137 a následujícími občanského soudního řádu, 

které musí účastníci sporu vynaložit. Výše soudního poplatku v konkrétní věci je určena 

sazebníkem poplatků v příloze zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).  

Účelem povinné platby soudního poplatku je určitý podíl účastníků řízení na 

nákladech státní pokladny vynaložených na financování činnosti soudu, zároveň má tato 

obligatorní platba zabraňovat zbytečnému nápadu a šikanózním žalobám.38 

Otázkou však zůstává, zda v případě pracovních sporů nepředstavuje soudní 

poplatek překážku poněkud jednostrannou, když zaměstnavatel zpravidla disponuje 

větším množstvím finančních prostředků než zaměstnanec. Nemajetného účastníka 

řízení, a to i právnickou osobu,39 však ochraňuje institut osvobození od soudních 

poplatků upravený v ustanoveních §§ 11 až 14 zákona o soudních poplatcích, jeho 

uplatnění je pak upraveno v ustanovení § 138 občanského soudního řádu. Osvobození je 

možno rozlišovat na věcné, tj. jde o řízení, která nepodléhají poplatkové povinnosti bez 

ohledu na konkrétní účastníky, osobní, tj. od poplatkové povinnosti jsou osvobozeny 

v zákoně o soudních poplatcích vyjmenované subjekty, jako např. Česká republika, 

a individuální, kdy rozhodnutí o osvobození reflektuje konkrétní majetkové a sociální 

poměry účastníka.40  

Pro poplatkovou povinnost týkající se individuálních pracovních sporů pak má 

zásadní význam osobní osvobození navrhovatele v řízení o náhradu škody z pracovního 

úrazu a nemoci z povolání upravené v § 11 odst. 2 písm. e) zákona o soudních 

poplatcích.  

                                                 
38 MACKOVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 302. ISBN 978-80-7201-842-0. 
39 Nález Ústavní soudu IV. ÚS 13/98 ze dne 3. 9. 1998. 
40 MACKOVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 303. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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2.4.5.  Zastoupení 

 Ke kladům plynoucím z existence zvláštní soustavy pracovněprávního 

soudnictví, kde se na tvorbě rozhodnutí podílejí zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

patří i skutečnost, že řízení před takovýmto orgánem probíhá do jisté míry neformálněji, 

není tolik svázané pro laika nesrozumitelnými předpisy, a pro účastníky sporu je tak 

v porovnání s ostatními občanskoprávními řízeními snazší činit procesní úkony a unést 

důkazní břemeno bez zastoupení.  

 Vzhledem k tomu, že však v České republice zvláštní pracovněprávní soudní 

soustava zřízena není, nepředstavují individuální pracovní spory, co se týká využití 

institutu zastoupení v občanskoprávních soudních řízeních, zásadní výjimku.   

 Je však nutné poznamenat, že občanský soudní řád v ustanovení § 26 odst. 1 do 

jisté míry usnadňuje procesní postavení zaměstnance, když umožňuje, aby jej v řízení 

před soudem zastupovala na základě plné moci odborová organizace, jejímž je členem, 

a to pouze s výjimkou těch sporů, jejichž předmětem jsou vztahy mezi podnikateli 

plynoucí z podnikatelské činnosti. Tato možnost tedy není limitována pouze na 

individuální spory. Je-li účastník členem více odborových organizací, může jej 

zastupovat kterákoli z nich. Členství v odborové organizaci je účastník povinen na 

výzvu soudu prokázat.41  

 Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového či etnického 

původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo 

sexuální orientace, které jsou účastníky pracovněprávních vztahů žalobou napadány 

nezřídka, pak účastník sporu v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 občanského soudního 

řádu může udělit plnou moc ke svému zastupování také právnickou osobou vzniklou na 

základě zvláštního právního předpisu (kterým je po zrušení zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský 

zákoník“), k jejímuž předmětu činnosti stanovy řadí ochranu před takovou diskriminací. 

V ustanovení § 26 odst. 5 pak občanský soudní řád umožňuje zastoupení cizince 

jako žalobce v pracovních věcech právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního 

právního předpisu (rovněž nového občanského zákoníku), k jejímž činnostem dle stanov 

patří ochrana práv cizinců, a to na základě plné moci. 

                                                 
41 DOLEŽÍLEK, Jiří in DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád: komentář, 
I § 1 – 200za. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009, 1579s. str. 163. ISBN 978-80-7400-107-9. 
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2.4.6.  Dokazování 

Účelem procesního dokazování je zjistit pravdivé poznatky o rozhodujících 

skutečnostech, tedy získat podklad pro spravedlivé, správné a zákonné rozhodnutí.42 

V souladu s ustanovením § 101 odst. 1 občanského soudního řádu jsou účastníci 

povinni tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti, dle 

odst. 2 citovaného ustanovení jsou pak účastníci povinni plnit mimo jiné důkazní 

povinnost. Žalobce tyto povinnosti zpravidla splní již v žalobě, když, jak již bylo 

uvedeno výše, je dle ustanovení § 79 odst. 1 občanského soudního řádu povinen 

v žalobě vylíčit rozhodující skutečnosti a označit důkazy, kterých se dovolává. Důkazní 

povinnost upravuje občanský soudní řád v ustanovení § 120 odst. 1, kde stanoví 

povinnost účastníků označit důkazy k prokázání svých tvrzení.  

Procesní odpovědnost účastníka řízení za to, aby v řízení byla prokázána jeho 

tvrzení, je označována jako důkazní břemeno. Tato odpovědnost se projeví v případném 

procesním neúspěchu. Nestanoví-li právní předpis jinak, stíhá důkazní břemeno toho 

účastníka, jemuž je existence příslušné skutečnosti podle hmotného práva ku 

prospěchu.43 

Výjimku ze shora uvedeného obecného principu rozložení důkazního břemene 

lze najít i v jednom z druhů individuálních pracovních sporů. Občanský soudní řád 

v ustanovení § 133a písm. a) stanoví, že pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, 

ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé 

diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, 

světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti 

pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích 

zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, je 

žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.  

Je-li tedy v řízení projednávána žaloba zaměstnance tvrdícího, že byl ze strany 

zaměstnavatele diskriminován ze shora uvedených důvodů, zatěžuje důkazní břemeno 

                                                 
42 WINTEROVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 223. ISBN 978-80-7201-842-0. 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 32 Cdo 6/2011 ze dne 26.1.2012. 
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žalovaného zaměstnavatele. V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu44 však 

v nastíněném případě důkazní břemeno zaměstnavatele nezatěžuje bezvýhradně. 

Skutečnost, že se zaměstnancem zaměstnavatel zacházel méně příznivě, než tak činí, 

činil, či by případně činil s jinou osobou v obdobné situaci, je v řízení povinen prokázat 

sám zaměstnanec. Naopak tvrzení zaměstnance, že pohnutkou jednání zaměstnavatele 

byly zákonem vyjmenované diskriminační důvody má soud za prokázané, ledaže 

zaměstnavatel bude v řízení tvrdit a prokáže, že vůči zaměstnanci zásadu rovného 

zacházení neporušil.45 

2.4.7.  Předběžné opatření 

Předběžné opatření vydávané formou usnesení slouží k předběžné a prozatímní 

úpravě poměrů účastníků. Právní řád České republiky zná dva typy předběžných 

opatření – obecné a zvláštní. Úprava zvláštních předběžných opaření byla s účinností od 

1. 1. 2014 vyčleněna z občanského soudního řádu do zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. Smyslem vydání předběžného opatření je ochrana 

porušeného či ohroženého práva navrhovatele.46 

V individuálních pracovních sporech se uplatní předběžné opatření obecné 

upravené v ustanovení § 76 občanského soudního řádu. Toto ustanovení uvádí 

demonstrativní výčet případů, ve kterých je možné předběžné opatření vydat, v odstavci 

1 písm. b) pak zákon výslovně umožňuje vydání předběžného opatření, kterým lze 

účastníkovi individuálního pracovního sporu uložit, aby poskytl navrhovateli alespoň 

část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných 

důvodů nepracuje. Z povahy věci je zřejmé, že předběžné opatření dle ustanovení 

§ 76 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu lze vydat jen na návrh zaměstnance, 

eventuálně bývalého zaměstnance. Zaměstnavateli může být předběžným opatřením 

uložena povinnost zaplatit celou či část dlužné mzdy či platu, odměny za pracovní 

pohotovost nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale 

                                                 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 2358/2011 ze dne 22.5.2011 a rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 
22 Cdo 4692/2009 ze dne 28.4.2011. 
45 NOVÁK, Ondřej in HŮRKA, Petr, NOVÁK, Ondřej, VRAJÍK, Michal. Aktuální pracovněprávní 
judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2012. 247 s. str. 196. ISBN 978-80-
7263-785-0. 
46 SALAČ, Josef in WINTEROVÁ, Alena a kol Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde Praha. 
2011. 711 s. str. 324. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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i náhradu mzdy či platu za dovolenou, svátek, při překážkách v práci nebo náhradu 

mzdy poskytovanou při neplatném rozvázání pracovního poměru. Předpokladem vydání 

předběžného opatření je však skutečnost, že zaměstnanec nemá ze závažných důvodů 

příjem ze závislé činnosti, ani výdělek z podnikání či žádný jiný příjem výdělek 

nahrazující, tj. například starobní či invalidní důchod či jinou náhradu za ztrátu 

výdělku.47 

V ustanovení § 75b občanský soudní řád upravuje povinnost navrhovatele složit 

k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s vydáním předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč nebo dokonce částku pětkrát 

větší, jde-li o věc týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské 

činnosti, a stanoví, že nesložení jistoty představuje důvod pro odmítnutí předběžného 

opatření. Zároveň však občanský soudní řád v ustanovení § 75b odst. 3 písm. b) 

z povinnosti složit zálohu vyjímá navrhovatele usilujícího o vydání předběžného 

opatření ve věci pracovní. 

2.4.8. Rozhodnutí 

Smyslem vedení soudního řízení je vydání meritorního rozhodnutí, kterým 

budou práva a povinnosti sporných stran autoritativně postavena na jisto. 

Je-li v řízení uplatněn nárok na zaplacení peněžitého plnění, lze za splnění 

podmínek vyžadovaných v ustanovení § 172 a následujících občanského soudního řádu 

vydat jako meritorní rozhodnutí platební rozkaz. Po novelizaci občanského soudního 

řádu zákonem č. 123/2008 Sb. je možné vydat platební rozkaz i ve věcech, k jejichž 

projednání je příslušný senát. Dle ustanovení § 172 občanského soudního řádu se 

v případě vydání platebního rozkazu nepoužije ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) 

citovaného zákona, tj. v řízení před okresním soudem v pracovní věci nebude jednat 

a rozhodovat senát. 

I v případě, kdy jsou splněny všechny předpoklady pro vydání platebního 

rozkazu, jej soudce vydat nemusí. Soudce platební rozkaz nevydá, zejména je-li zřejmé, 

že žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, je-li na první pohled patrné, že 

žalobou uplatněný nárok není po právu či jsou-li důvodné pochybnosti o pravdivosti 

                                                 
47 DRÁPAL, Ljubomír in DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád: komentář, 
I § 1 – 200za. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009, 1579 s. str. 444. ISBN 978-80-7400-107-9. 
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tvrzení uvedených v žalobě. Obecně se vydání platebního rozkazu nedoporučuje 

v řízeních o náhradu škody, kdy soudce musí z úřední povinnosti posoudit míru 

spoluzavinění poškozeného nebo míru zavinění jednotlivých škůdců.48 

Dle ustanovení § 159 občanského soudního řádu je doručený rozsudek, který již 

nelze napadnout odvoláním, v právní moci. Pravomocné rozhodnutí je tedy konečné. 

Dle ustanovení § 159a občanského soudního řádu je výrok pravomocného rozsudku pro 

účastníky řízení závazný, tj. rozhodnutím je třeba se, co se týká předmětu řízení a jeho 

účastníků, řídit, přičemž chování směřující ke splnění rozhodnutím uložené povinnosti 

je vynutitelné. Pravomocné rozhodnutí je s výjimkou podání mimořádných opravných 

prostředků nezměnitelné, když dle ustanovení § 159a odst. 4 citovaného zákona nelze 

věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto, v rozsahu závaznosti výroku pro účastníky 

popřípadě jiné osoby projednat znovu.49 

Vykonatelnost rozsudku (s ohledem na ustanovení § 174 občanského soudního 

řádu též platebního rozkazu) nastává v souladu s ustanovením § 161 citovaného zákona, 

jakmile uplyne lhůta k plnění, není-li rozsudkem uložena povinnost k plnění, je 

vykonatelné nabytím právní moci. Dle ustanovení § 171 občanského soudního řádu jsou 

usnesení, která ukládají povinnost k plnění, vykonatelná uplynutím stanovené lhůty 

k plnění, pokud usnesením nebyla povinnost k plnění uložena, je vykonatelné 

doručením, resp. vyhotovením, nestanoví-li zákon jinak. 

Nelze však opominout institut předběžné vykonatelnosti. Netýká se všech 

rozhodnutí, ale jen těch rozsudků na plnění specifikovaných v ustanovení § 162 

občanského soudního řádu. Zákon rozlišuje předběžnou vykonatelnost obligatorní 

a fakultativní. Obligatorně předběžně vykonatelné jsou mimo jiné rozsudky odsuzující 

k  plnění pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku, a to 

i tehdy, není-li předběžná vykonatelnost výslovně uvedena ve výroku rozsudku. 

V případě, kdy účastníku hrozí nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy, může 

soud na návrh vyslovit předběžnou vykonatelnost jakéhokoli rozsudku na plnění. Je-li 

rozsudek předběžně vykonatelný, nabývá vykonatelnosti bez ohledu na právní moc. 

                                                 
48 ŠEBEK, Roman in DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád: komentář, 
I § 1 – 200za. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009, 1579s. str. 1152. ISBN 978-80-7400-107-9. 
49 ZOULÍK, František in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 286 - 291. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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Lhůta k plnění předběžně vykonatelných rozsudků není určena zákonem, dle ustanovení 

§ 160 odst. 4 občanského soudního řádu ji určí soud.50 

2.5.  Řízení v navazujících stupních 

 V případě, že některý z účastníků individuálního pracovního sporu podá proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně v zákonné patnáctidenní lhůtě odvolání, je k jeho 

projednání příslušný krajský soud, resp. Městský soud v Praze. Krajský soud dle 

ustanovení § 36a odst. 3 občanského soudního řádu jedná a rozhoduje v senátu 

složeném v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. b) zákona o soudech a soudcích 

z předsedy a dalších dvou soudců z povolání. 

 K tomu, aby se krajský soud odvoláním zabýval, musí být odvolání přípustné 

a odvolatel musí v odvolání uvést, o který z odvolacích důvodů uvedených v ustanovení 

§ 205 odst. 2 občanského soudního řádu své odvolání opírá. 

 Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze za splnění zákonných podmínek podat 

mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání. K jeho projednání je 

příslušný Nejvyšší soud.  

Dovolání je v souladu s ustanoveními §§ 237 a 238a občanského soudního řádu 

možno podat jen proti rozhodnutím v těchto ustanoveních specifikovaným, není-li 

zároveň podání dovolání proti určitému rozhodnutí vyloučeno ustanovením § 238 

citovaného zákona. Novelizací ustanovení § 238 občanského soudního řádu byla 

odstraněna zásadní podmínka přípustnosti dovolání, když se nadále nevyžaduje, aby 

dovolání v individuálních pracovních sporech směřovalo jen proti takovému rozhodnutí 

odvolacího soudu, jehož výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 

částku 50.000 Kč. K přípustnosti dovolání je zároveň nutno jej opřít o zákonný dovolací 

důvod uvedený v ustanovení § 241a občanského soudního řádu, tedy o skutečnost, že 

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.  

Dovolací řízení je založeno na kasačním principu, v případě úspěchu účastníka 

bude napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena soudu nižšího stupně.51 

                                                 
50 ZOULÍK, František in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 298 - 299. ISBN 978-80-7201-842-0. 
51 MACKOVÁ, Alena in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde 
Praha. 2011. 711 s. str. 451. ISBN 978-80-7201-842-0. 
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Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu musí být dovolatel 

v  dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění 

stanoveném zákonem České národní rady č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Je tedy vyloučeno zastoupení odborovou 

organizací či zastoupení právnickou osobou dle ustanovení § 26 občanského soudního 

řádu.  

Přínosem pro kvalitu rozhodnutí soudů vyšších stupňů je bezpochyby 

specializace senátů krajských soudů a zejména Nejvyššího soudu, kde je nápad 

v pracovní věci přidělován pracovněprávnímu senátu. 

2.6.  Problémy českého pracovního soudnictví 

Mezi největší nešvary českého pracovního soudnictví patří zajisté neodbornost 

soudců na soudech nižších stupňů a také přílišná délka soudního řízení. 

Co se týká prvního zmíněného problému, po nápadu žaloby v pracovněprávní 

věci je spor přidělen senátu okresního soudu dle rozvrhu práce příslušného soudu, aniž 

by se přitom zohledňovala specializace či zaměření konkrétního soudce v senátu 

zasedajícího. Vzhledem k rozsáhlosti civilních právních předpisů a k jejich častým 

změnám je pro soudce obtížné udržovat své znalosti všech oblastí civilního práva na 

stejně vysoké úrovni kvality. Z uvedeného důvodu je tak pracovněprávní judikatura 

nižších soudů nekonstantní.52  

Na druhou stranu však lze na dnešní úpravě najít i pozitiva. Soudci jsou si 

vědomi skutečnosti, že příští spor s podobným předmětem bude přidělen soudci jinému 

a kvalita jeho rozhodnutí může být snadno porovnávána. Přílišná specializace by mohla 

vést k jistému polevení v nasazení soudce z důvodu ztráty konkurence. 

Snad ještě závažnějším problémem českého pracovního soudnictví 

je zdlouhavost řízení. Při porovnání současné úpravy s úpravou z doby první republiky 

je zřejmé, že dnešní úprava procesních lhůt za  tou dřívější značně pokulhává. 

Zákonodárce rezignoval na stanovení lhůty, v jaké má první jednání následovat 

po podání žaloby, mnohem benevolentněji připouští, aby bylo jednání odročeno, 

                                                 
52 KALENSKÁ, Marie. Jak urychlit rozhodování individuálních pracovních sporů. Právo a zaměstnaní. 
roč. 2003. č. 10. str.  3 – 16. str. 16. 
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prvorepublikovou osmidenní lhůtu k doručení písemného vyhotovení rozsudku 

nahradila v ustanovení § 158 odst. 4 občanského soudního řádu lhůta třicetidenní. 

 Rozhodnutí vydané po letech sporu pak samozřejmě ztrácí výchovný účinek 

a peněžité plnění, jehož úhradu soud může rozhodnutím jednomu z účastníků uložit, 

ztrácí na hodnotě z důvodu inflace.53 

2.7.  Změny občanského soudního řádu 

Právní předpis upravující vedení individuálních pracovních sporů, tj. občanský 

soudní řád, byl s účinností k 1. 1. 2014 významně novelizován v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva. Občanský soudní řád na nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku musel reagovat jak změnami terminologickými, tak změnami 

v úpravě nalézacího i vykonávacího řízení. Zároveň také došlo k odloučení úpravy 

nesporných a jiných zvláštních řízení do zákona č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních. Úpravě řízení ve věcech pracovních se však tyto změny významně nedotkly.  

V uplynulém roce však ministr spravedlnosti jmenoval Komisi pro rekodifikaci 

civilního procesu, jejímž úkolem je připravit návrh nového zákona upravujícího 

občanské soudní řízení. Je tedy pravděpodobné, že řízení ve věcech individuálních 

pracovních sporů dozná v brzké době značných změn.  

2.8.  Alternativní metody řešení individuálních pracovních sporů 

 Nejběžnějším postupem, kterým se účastník soukromoprávního vztahu domáhá 

ochrany práva z něj plynoucího v případě, kdy bylo porušeno či ohroženo, je podání 

žaloby k soudu, který je příslušný spor mezi účastníky vztahu projednat a rozhodnout. 

V určitých oblastech soukromého práva dává stát stranám sporu také jinou možnost 

jeho řešení – umožňuje, aby spor svěřili místo soudu jinému orgánu soukromé povahy.  

Tyto odlišné způsoby nalézání práva mezi spornými stranami jsou nazývány 

alternativními metodami řešení sporu. Charakteristickým znakem alternativních metod 

řešení sporu je jejich dobrovolnost, stát může jejich využití pouze umožnit, rozhodnutí 

                                                 
53 KALENSKÁ, Marie. Ještě k rozhodování individuálních pracovních sporů. Právo a zaměstnaní. roč. 
1995. č. 7. str. 14 – 18 s. str. 14. 
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o tom, zda bude spor předložen soudu či právě jinému příslušnému orgánu, záleží pouze 

na osobě, která se domáhá právní ochrany.54  

 Alternativní metody řešení sporu lze podle míry formálnosti uplatňované 

v řízení dělit na formalizované a neformální. Za nejvíce formalizované je považováno 

rozhodčí řízení označované také jako arbitráž. Toto řízení je obdobně jako řízení před 

soudem zahájeno podáním žaloby. Rozhodnutí, k jehož vydání řízení směřuje, se 

nazývá rozhodčí nález. Rozhodčí nález je pro obě strany závazný a může být využit 

jako exekuční titul. Rozhodčí řízení může být vedeno před stálým rozhodčím orgánem 

(pak se jedná o institucionální rozhodčí řízení) či před rozhodcem, kterého strany určí 

ad hoc, tj. k projednání jejich sporu (rozhodčí řízení nahodilé). Co se pak týká 

neformálních metod, mezi nejvíce využívané patří mediace a konciliace. Strany mají 

v průběhu celého řízení možnost disponovat s předmětem sporu a mohou od 

projednávání kdykoli upustit. Výsledkem takového řízení pak nebývá rozhodnutí, které 

je možno využít jako exekuční titul, ale spíše jen dohoda o narovnání, která má jen 

obligační hmotněprávní účinky.55 Výčet alternativních metod, které je možné využít 

k řešení individuálních pracovních sporů, v následujících kapitolách není výčtem 

vyčerpávajícím. 

 Výhody alternativních metod rozhodování sporů lze spatřovat zejména 

v rychlosti projednání sporu, mnohdy také v nižší finanční náročnosti a v neposlední 

řadě také v ulevení nápadu obecných soudů.  

 Možnost využití alternativních metod řešení sporů také pro oblast individuálních 

pracovních sporů prošla v českých zemích zajímavým legislativním vývojem. 

2.8.1.  Úprava alternativních metod řešení individuálních 

pracovních sporů v Československu do roku 1989 

 Ačkoli v Československu v období první republiky existovala zvláštní soustava 

pracovních soudů příslušných k rozhodování individuálních pracovních sporů, právní 

úprava umožňovala některé z těchto sporů projednávat i mimo tuto soustavu před 

specializovanými soudy rozhodčími. Jedním ze zvláštních rozhodčích soudů 

                                                 
54 SMOLÍK, Petr in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde Praha. 
2011. 711 s. str. 635. ISBN 978-80-7201-842-0. 
55 Tamtéž, str. 635 - 637. 
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v pracovněprávních věcech byly rozhodčí soudy hornické, příslušné k projednávání 

kolektivních i individuálních pracovních sporů, a to jak z pracovních poměrů dělníků, 

tak zřízenců i úředníků.56 Tyto rozhodčí soudy zasedaly v senátech složených ze soudce 

a čtyř přísedících, přičemž dva z přísedících navrhovala odborová organizace, dva pak 

majitelé dolů. Soustavu rozhodčích soudů hornických zastřešoval Vrchní hornický soud 

rozhodčí sídlící v Praze.57 

 Dalšími specializovanými rozhodčími soudy byly rozhodčí soudy mzdové pro 

živnosti stavební zřízené při některých pracovních soudech. Tyto soudy projednávaly 

spory z pracovněprávních vztahů ve stavebních živnostech a společnostech vyrábějících 

a dopravujících stavební hmoty. Od účinnosti novely živnostenského řádu přijaté roku 

1907 bylo možné zřizovat rozhodčí výbory k projednávání sporů mezi členy 

živnostenského společenstva a jejich pomocníky související s pracovním či učebním 

poměrem. Rozhodčí komise byly zřizovány podle zákona o závodních výborech, takto 

zřízené ústřední a obvodní rozhodčí komise projednávaly spory z domácké práce.58  

 Rovněž po převratu v roce 1948 v československém právním řádu existovala pro 

řešení pracovních sporů mimosoudní alternativa. Shora uvedené prvorepublikové 

rozhodčí soudy či výbory byly zrušeny, zákonem č. 37/1959 Sb., o postavení závodních 

výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, byl však zaveden systém 

mimosoudního rozhodování individuálních pracovních sporů (s výjimkou sporů 

o ukončení pracovního poměru) přímo na pracovištích prostřednictvím závodních 

výborů Revolučního odborového hnutí (dále jen „ROH“). Zákon č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, pak upravoval pravidla pro řízení před tímto rozhodčím orgánem.59  

Novela zákoníku práce č. 153/1969 Sb. však shora popsaný alternativní způsob 

rozhodování zrušila, a to zejména s poukazem na nedostatečnou znalost pracovního 

práva ze strany výborů ROH a na množství jejich dalších úkolů, a zavedla fakultativní 

smírčí řízení v komisích pro pracovní právo. Další novela zákoníku práce 

                                                 
56  HORA, Václav. Československé civilní právo procesní : Díl I. Nauka o organisaci a příslušnosti 
soudů. 4. vydání. Praha : Všehrd, 1934, 211 s. str. 95. 
57 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 7. 
58 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
budoucnost. Právní rozhledy. roč. 2013. Č. 21. Dostupné také z WWW: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8886/alternativni-zpusoby-reseni-sporu-v-pracovnepravnich-
vztazich-minulost-soucasnost-a-budoucnost.aspx 
59 KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo. 2. vydání. Praha : Panorama, 1988. 444 s. str. 
330. 
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č. 20/1975 Sb. rozhodčí řízení v individuálních pracovních sporech zavedla znovu, 

napříště byly rozhodčí komise příslušné k rozhodování individuálních pracovních sporů 

v podnicích zaměstnávajících více než 500 zaměstnanců či více než 100, jednalo-li se 

o podnik zabývající se obchodem. Členové komise byli voleni všemi zaměstnanci 

podniku. Při rozhodování se komise řídila pouze zákonem. V případě, kdy spor 

nevyřešili do 30 dnů od jeho nápadu, byl spor předložen k rozhodnutí soudu. Využitím 

tohoto postupu se komise vyhýbaly rozhodování politicky citlivých témat. O odvolání 

proti rozhodnutí komise rozhodovaly obecné soudy.60 

2.8.2.  Úprava využití rozhodčího řízení k řešení individuálních 

pracovních sporů od roku 1989 do současnosti 

 Možnost využití alternativního způsobu řešení individuálního pracovního sporu 

prostřednictvím rozhodčí komise v rozhodčím řízení zrušila novela zákoníku práce 

č. 3/1991 Sb. Výlučnou příslušnost k projednání těchto soudů měly pouze obecné 

soudy.  

 Polemiky o arbitralitě individuálních pracovních sporů pak přineslo přijetí 

zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“). Část odborné veřejnosti byla 

přesvědčena, že projednávání těchto sporů před rozhodčími soudy je zcela vyloučeno, 

druhá část takovéto řešení připouštěla v případě, kdy byly naplněny obecné podmínky 

arbitrality vyžadované zákonem o rozhodčím řízení v ustanovení § 2, tedy jednalo-li se 

o majetkový spor s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí 

a incidenčních sporů, k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc 

soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon a zároveň se jednalo o takový spor, o jehož 

předmětu strany mohou uzavřít smír.61 

 Do nastíněné názorové nejednotnosti vnesl právní jistotu nový zákoník práce, 

tj. zákon č. 262/2006 Sb., který již neobsahoval ustanovení obdobného znění jako 

                                                 
60 KALENSKÁ, Marie. Pracovněprávní spory a jejich řešení. Aplikované právo. roč. 2007. č. 2. s. 5-12. 
str. 9. 
61 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
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ustanovení § 207 zákoníku práce z roku 1965 stanovící, že spory mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy. Nově 

účinná úprava pracovněprávních vztahů umožnila účastníkům pracovněprávních vztahů 

předložit individuální spor, který splňuje shora uvedené podmínky arbitrality, 

k rozhodnutí rozhodčímu soudu. Tento krok lze jistě považovat za velký přínos, když 

současnou úpravu soudního řízení, co se individuálních pracovních sporů týká, nelze 

považovat za optimální. Sjednáním rozhodčí doložky strany projeví důvěru v odbornost 

konkrétního rozhodčího soudu a dosáhnou vydání konečného rozhodnutí v mnohem 

kratším časovém horizontu, což s sebou přináší také úsporu nákladů.  

 Účastníci pracovněprávního vztahu mohou v rozhodčí doložce sjednat, že 

případný spor bude předložen rozhodci či rozhodcům zvoleným ad hoc nebo jednomu 

ze stálých rozhodčích soudů v České republice, tj. Rozhodčímu soudu při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR, který se zdá být k projednávání individuálních 

pracovních sporů nejvhodnějším, Burzovnímu rozhodčímu soud při Burze cenných 

papírů Praha či Rozhodčímu soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.62 

Rozhodčí řízení probíhá dle zákona o rozhodčím řízení, v souladu s ustanovením § 30 

tohoto zákona se pak na rozhodčí řízení subsidiárně uplatní občanský soudní řád. 

Následkem sjednání rozhodčí doložky je skutečnost, že v případě, kdy jedna ze stran 

podá za účelem rozhodnutí sporu žalobu k obecnému soudu, tento řízení k námitce 

protistrany učiněné nejpozději při prvním úkonu ve věci samé zastaví s poukazem na 

ustanovení § 106 odst. 1 občanského soudního řádu, neprohlásí-li strany výslovně, že na 

sjednané rozhodčí doložce netrvají.63 

 Pro možnost projednání individuálního pracovního sporu v rozhodčím řízení je 

zásadní otázka jejich arbitrability. Jak již bylo uvedeno výše, zákon o rozhodčím řízení 

za obecné podmínky arbitrality sporu považuje jeho majetkovou povahu, skutečnost, že 

k jeho projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu a dále možnost stran 

uzavřít o předmětu sporu smír a zároveň vylučuje, aby v rozhodčím řízení byly 

projednány spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenční spory.  

                                                 
62 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
budoucnost. Právní rozhledy. roč. 2013. Č. 21. Dostupné také z WWW: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8886/alternativni-zpusoby-reseni-sporu-v-pracovnepravnich-
vztazich-minulost-soucasnost-a-budoucnost.aspx 
63 LISSE Luděk. Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav/2007/7 : Právní nález ve věci 
Arbitrabilita v pracovněprávních sporech. Dostupné také z WWW: 
http://www.ustavprava.cz/upload/oldfiles/files/studie_a_komentare/sk_2007/07_2007.pdf 
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Co se týká možnosti uzavření smíru, občanský soudní řád v ustanovení 

§ 99 stanoví, že účastníci mohou ukončit řízení soudním smírem, připouští-li to povaha 

věci. Povaha věci vylučuje uzavřít smír ve věcech, v nichž účastníci nejsou v typickém 

dvoustranném poměru, tedy např. ve věcech, v nichž lze zahájit řízení i bez návrhu, či 

ve kterých se rozhoduje o osobním stavu, a dále ve věcech, v nichž vyřízení věcí 

dohodou účastníků neumožňuje hmotné právo.64 Povaha věci tedy bezesporu stranám 

individuálního pracovního sporu v uzavření smíru nebrání. 

Kamenem úrazu je však rozhodnutí o majetkové povaze individuálních 

pracovních sporů. Odborná literatura se v této otázce rozchází. Dle jedněch názorů 

panuje shoda spíše na tom, že spory o žalobě určovací, tj. v pracovněprávních vztazích 

zejména spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, majetkovými spory na rozdíl 

od žalob na plnění nejsou.65 S odkazem na judikaturu Vrchního soudu v Praze,66 v níž 

tento vyjádřil názor, že majetkovým právem je třeba rozumět jak právo na majetkové 

plnění, tj. plnění ocenitelné v penězích, tak i určovací návrh, který se vztahuje na určení 

existence či neexistence takového práva, však jiné zdroje tvrdí, že spor o neplatnosti 

jakéhokoli právního jednání, který sám o sobě není spojen s požadavkem peněžního 

plnění, je majetkovým sporem, je-li kauza právního jednání, o jehož platnost se jedná, 

majetkové povahy. Odtud je tedy usuzováno, že rovněž individuální pracovní spor 

o neplatnost ukončení pracovního poměru je možné projednat a rozhodnout 

v rozhodčím řízení. Jednoznačnou odpověď na otázku arbitrability pracovních sporů tak 

nejspíš poskytne až soudní judikatura. 

 Navzdory zmíněným výhodám, které rozhodčí řízení může přinést oběma 

stranám sporu, se objevují tendence vyloučit možnost projednání individuálních 

pracovních sporů v rozhodčím řízení vedené vidinou ochrany zaměstnance jako slabší 

smluvní strany před možným zneužitím rozhodčích doložek ze strany zaměstnavatelů. 

Skupina poslanců předložila v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále 

                                                 
64 DRÁPAL, Ljubomír in DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád: komentář, 
I § 1 – 200za. 1. vydání. Praha : C. H. Beck. 2009, 1579s. str. 643. ISBN 978-80-7400-107-9. 
65 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
budoucnost. Právní rozhledy. roč. 2013. č. 21. Dostupné také z WWW: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8886/alternativni-zpusoby-reseni-sporu-v-pracovnepravnich-
vztazich-minulost-soucasnost-a-budoucnost.aspx 
66 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 10 Cmo 414/95 ze dne 15. 11. 1995. 
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jen „Poslanecká sněmovna“) návrh novely,67 kterou by se do zákoníku práce vložilo 

ustanovení § 3a kogentně stanovící, že spory z pracovněprávních vztahů projednávají 

a rozhodují soudy a že rozhodčí doložky sjednané v pracovních smlouvách či dohodách 

o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou neplatné. K navrhované novele 

zákoníku práce, která by do současné právní úpravy znovu zavedla ustanovení stejného 

znění jako ustanovení § 207 zákoníku práce z roku 1965, zaujala vláda nesouhlasné 

stanovisko. Ve stanovisku ze dne 28. března 2012 vláda uvedla, že řešením situace není 

novelizace zákoníku práce dle předloženého návrhu zákona, protože zákaz rozhodčích 

doložek v pracovněprávních vztazích by mohl vést k vyššímu zatížení soudů na úkor 

efektivní ochrany práv plynoucích z pracovněprávních vztahů. Vyšší ochrany 

zaměstnance v rozhodčím řízení by dle stanoviska vlády mohlo být dosaženou cestou 

novelizace zákona o rozhodčím řízení obdobným způsobem, jako byl novelizován ve 

vztahu ke spotřebitelským smlouvám, tedy zavedením požadavku sjednání rozhodčí 

doložky v pracovněprávních vztazích na samostatné listině, umožnění výběru jen z těch 

rozhodců, kteří jsou zapsáni na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti, 

stanovení povinnosti, aby rozhodce rozhodoval vždy v souladu s právními předpisy na 

ochranu zaměstnance, přičemž porušení posledně jmenované povinnosti by pak 

představovalo zvláštní důvod pro zrušení rozhodčího nálezu.68  

Koncept zvýšení ochrany zaměstnance v případném rozhodčím řízení cestou 

novelizace zákona o rozhodčím řízení popsaný ve shora uvedeném stanovisku vlády, je 

zastáván také v odborné pracovněprávní literatuře.69 Do dnešního dne však k související 

změně zákona o rozhodčím řízení nedošlo. Co se pak týká navrhované novely zákoníku 

práce ve shora uvedeném znění, návrh byl v Poslanecké sněmovně projednán pouze 

v prvním čtení, legislativní proces následně předčasně ukončilo rozpuštění Poslanecké 

sněmovny.   

                                                 
67 Sněmovní  tisk 618/0,  část  č. ¼, Novela z. – zákoník  práce. Dostupné  také  z  WWW: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=618&CT1=0. 
68 Sněmovní tisk 618/1, část č. ½, Stanovisko vlády k tisku 618/0. Dostupné také z WWW: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=618&ct1=1 
69 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích- minulost, současnost a 
budoucnost. Právní rozhledy. roč. 2013. Č. 21. Dostupné také z WWW: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_8886/alternativni-zpusoby-reseni-sporu-v-pracovnepravnich-
vztazich-minulost-soucasnost-a-budoucnost.aspx 
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2.8.3. Současná úprava ostatních metod alternativního řešení 

sporů 

 K řešení individuálních pracovních sporů lze zajisté využít i jiné metody 

alternativního řešení sporů než projednání sporu v rozhodčím řízení. Jako příhodné se 

jeví zejména zprostředkování (mediace), tj. urovnání sporu zásahem třetí nestranné 

osoby. Tato třetí osoba, tzv. mediátor, odstraňuje překážky v komunikaci sporných 

stran, definuje problémy a zkoumá možnosti řešení sporu. Mediace je nezávazným 

procesem, strany se jej účastní dobrovolně a návrhy mediátora mohou jak přijmout, tak 

zamítnout.70 Výkon a účinky mediace upravuje zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 

a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění pozdějších předpisů. 

 Do určité míry synonymním pojmem k mediaci je pak konciliace, která je 

považována za formálnější způsob mediace, kdy osoba urovnávající spor je znalá práva 

a zabývá se převážně právními aspekty sporu.71 

  

                                                 
70 SMOLÍK, Petr in WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha : Linde Praha. 
2011. 711 s. str. 645. ISBN 978-80-7201-842-0. 
71 Tamtéž, str. 647. 
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3. Anglické pracovněprávní soudnictví 

3.1.  Systémy pracovního soudnictví ve Spojeném království 

Přestože není Anglie samostatným členem EU, zaměřím se ve své práci 

vzhledem ke spletitosti právního řádu Spojeného království pouze na anglickou právní 

úpravu.  

Níže popsaný systém pracovního soudnictví se uplatňuje rovněž ve Walesu. 

Skotské pracovněprávní soudnictví se tomu anglickému v mnohém podobá, soustava 

pracovních tribunálů je však od jednotné soustavy anglické a waleské oddělena. 

Samostatná je rovněž skotská soustava obecných soudů, do jejíž pravomoci také spadá 

rozhodování určitých individuálních pracovních sporů. Nejvyšší soud (Supreme Court) 

však zastřešuje jak soustavu skotských, tak anglických a waleských obecných soudů. 

Právní předpisy účinné ve Skotsku stanoví také rozdílnou procesněprávní úpravu.72  

Co se pak týká Severního Irska, jsou rozdíly oproti anglické úpravě ještě 

markantnější. Zásadní rozdíl je již ten terminologický, když nápad individuálních 

pracovních sporů řeší na rozdíl od ostatních zemí Spojeného království průmyslové 

tribunály (Industrial Tribunals). Podstatné odlišnosti jsou pak jak v úpravě 

hmotněprávní, tak procesněprávní. V Severním Irsku rovněž nepůsobí níže zmíněná 

Poradenská, konciliační a rozhodčí služba.73  

3.2.  Orgány mající pravomoc projednávat a rozhodovat 

individuální pracovní spory 

Pravomoc projednávat a rozhodovat individuální pracovní spory se dle 

anglického právního řádu štěpí mezi zvláštní soustavu pracovních tribunálů a soustavu 

obecných soudů, spory mohou být také projednány v některém z řízení představujícím 

alternativní metodu řešení sporů.74  

                                                 
72 Oficiální internetové stránky skotského soudnictví. online. [cit. 2014-04-16].  Dostupné z WWW: 
http://www.scotland-judiciary.org.uk/1/0/Home 
73 Oficiální internetové stránky soudnictví Severního Irska. online. [cit. 2014-04-16].  Dostupné z WWW: 
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/pages/default.aspx 
74 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 8. ISBN 9780230537484. 
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Zvláštní soustava pracovněprávního soudnictví byla do anglického právního 

řádu zavedena ustanovením § 12 zákona o přípravě na povolání č. 16 z roku 1964 

(Industrial Training Act 1964 chapter 16), kterým byla zřízena soustava průmyslových 

tribunálů (Industrial Tribunals). Tyto tribunály měly původně velmi omezenou 

pravomoc, když mohly projednávat pouze odvolání proti sankcím uloženým 

zaměstnancům ze strany výborů pro přípravu na povolání. Pravomoc průmyslových 

tribunálů se však postupem času velice zásadně rozšířila.75 

 S účinností zákona o právech pracovníků při řešení sporů č. 8 z roku 1998 

(Employment Rights /Dispute Resolution/ Act 1998 chapter 8) dne 1. 8. 1998 byly 

průmyslové tribunály ustanovením § 1 odst. 1 citovaného zákona přejmenovány na 

tribunály pracovní (Employment Tribunals). V současné době mají pracovní tribunály 

pravomoc projednávat pracovní spory související s porušením velkého množství 

jednotlivých práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů včetně sporů 

týkajících se neoprávněného propuštění, plateb odstupného, rovného odměňování, žalob 

o tvrzené diskriminaci, sporů týkající se porušení předpisů stanovících ochranu 

zaměstnance či sporů o neoprávněnost srážek ze mzdy.76 

Předpisem, který upravuje řízení před pracovními tribunály, je zákon 

o pracovních tribunálech č. 17 z roku 1996 (Employment Tribunals Act 1996 chapter 

17)(dále jen „zákon o pracovních tribunálech“), který provádí vyhláška o zřízení 

pracovních tribunálů a pravidlech řízení před nimi č. 1237 z roku 2013, ve znění 

pozdějších předpisů (The Employment Tribunals /Constitution and Rules of Procedure/ 

Regulations 2013 No. 1237)(dále jen „vyhláška o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály“). 

Obecnými předpisy upravujícími řízení před pracovními tribunály se však neřídí 

bezvýhradně projednávání veškerých žalob, k jejichž rozhodnutí jsou pracovní tribunály 

příslušné. V případě řízení, která jsou v souladu s ustanovením § 94 přílohy 

č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními tribunály z rozhodnutí některého 

z ministrů označena jako řízení, která mohou mít dopad na národní bezpečnost, a řízení 

o nárocích plynoucích z porušení zásad rovného odměňování mužů a žen stanovených 

                                                 
75 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 71. ISBN: 9065449051. 
76 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 8. ISBN 9780230537484. 
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zákonem o rovnosti č. 3 z roku 2006 a č. 15 z roku 2010 (Equality Act 2006 chapter 3, 

Equality Act 2010 chapter 15), jsou obecné předpisy modifikovány zvláštní úpravou. 

Tato zvláštní úprava je obsažena v příloze 2, resp. 3 vyhlášky o pravidlech řízení před 

pracovními tribunály. 

Soustava obecných civilních soudů má výlučnou pravomoc k projednávání 

a rozhodování sporů o náhradu škody za ublížení na zdraví a dále k projednání žalob 

souvisejících s porušením zákona o zdraví a bezpečnosti při práci č. 37 z roku 1974 

(Health and Safety at Work Act 1974 chapter 37). Jde-li ve sporu o právo či povinnost 

plynoucí z pracovněprávní smlouvy, mají obecné soudy výlučnou pravomoc 

projednávat spory o porušení povinnosti zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci 

ubytování, porušení průmyslových práv (např. práv z patentů, ochranných známek či 

průmyslových vzorů), porušení povinnosti mlčenlivosti a porušení konkurenční 

doložky. K projednání žaloby je v Anglii a Walesu příslušný soud hrabství (County 

Court) nebo Vrchní soud (High Court), a to v závislosti na hodnotě sporu, 

jeho důležitosti, komplexnosti a potřebě rychlého projednání.77 K projednání odvolání 

je pak příslušná civilní divize Odvolacího soudu (Court of Appeal -  Civil 

Division). Obdržel-li odvolatel přivolení soudu, může rozhodnutí civilní divize 

Odvolacího soudu napadnout odvoláním, kterým se bude zabývat Nejvyšší soud 

(Supreme Court), který v nedávné době na pozici nejvyšší soudní instance nahradil 

Sněmovnu Lordů. Ve své práci se však zaměřím pouze na řízení před pracovními 

tribunály, když projednávání individuálních pracovních sporů před obecnými soudy 

nemá zvláštní souhrnnou procesní úpravu. 

Ten, kdo se domnívá, že byl v pracovněprávních vztazích vystaven diskriminaci, 

se může také obrátit na Komisi pro rovnost a lidská práva (Equality and Human Rights 

Commission), která má suplovat pracovní tribunál hlavně v případech, kdy žalobce 

nemá dostatek prostředků či odvahy k zahájení řízení před pracovním tribunálem. 

Komise pro rovnost a lidská práva podezření prošetří a v případě jeho potvrzení je 

oprávněna ukládat sankce. Nejvýznamnější sankcí je vydání upozornění na zákaz 

diskriminace (non-discrimination notice), kterým adresátu zakáže nadále jednat 

diskriminačně a uloží mu povinnost pravidelně komisi zpravovat o postupech, jimiž 

                                                 
77 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 71. ISBN: 9065449051. 
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hodlá tohoto žádoucího stavu docílit. Proti upozornění je možné podat odvolání 

k pracovnímu tribunálu.78 

O alternativních metodách řešení individuálních pracovních sporů se zmíním 

níže v samostatné kapitole věnované tomuto tématu.   

3.3.  Laický prvek v rozhodování individuálních pracovních sporů 

 V anglické soustavě pracovních tribunálů se laici podílejí na tvorbě rozhodnutí 

v řízeních v prvním stupni a rovněž v řízení odvolacím. Odvolací pracovní tribunál 

judikoval, že senáty pracovních tribunálů představují jakousi pracovní porotu, která 

napomáhá kvalitě rozhodnutí zejména svými praktickými znalostmi pracovněprávních 

vztahů, a to jak z perspektivy zaměstnavatele, tak zaměstnance. Přínos zkušeností 

laických členů senátu pak odvolací pracovní tribunál vnímá jako zásadní proto, že právě 

v oblasti pracovního práva jsou zavedené zvyklosti a praktiky pro podobu práv 

a povinností subjektů často určující.79  

3.3.1.  Účast laiků v řízeních před pracovním tribunálem prvního 

stupně 

Ustanovení § 4 odst. 1 zákona o pracovních tribunálech stanoví, že řízení před 

pracovními tribunály projednává předseda a další dvě osoby, či se souhlasem účastníků 

řízení jen předseda spolu s jednou osobou, přičemž podmínky jmenování těchto osob 

stanoví prováděcí předpisy. 

Prováděcím předpisem je již výše zmíněná vyhláška o pravidlech řízení před 

pracovními tribunály, jež v ustanovení § 9 odst. 1 stanoví, že senát pracovního tribunálu 

je tvořen právnicky vzdělaným předsedou, který před svým jmenováním působil 

minimálně po dobu sedmi let jako advokát, a dále dvěma laickými členy jmenovanými 

podle ustanovení § 8 odst. 2 citované vyhlášky ministrem spravedlnosti, přičemž jeden 

z laiků je jmenován po konzultaci s organizací či asociací zaměstnanců, druhý pak po 

konzultaci s organizací či asociací zaměstnavatelů. Podle shora uvedené vyhlášky může 

prezident pracovních tribunálů rozhodnout, že bude vytvořen specializovaný senát 
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tvořený soudcem a laiky majícími zkušenosti v určité konkrétní oblasti, pokud to uzná 

za vhodné.  

V souladu s ustanovením § 3a zákona o pracovních tribunálech, které bylo do 

citovaného zákona vsunuto zákonem o tribunálech, soudech a výkonu rozhodnutí č. 15 

z roku 2007 (Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 chapter 15), je předseda 

senátu označován jako pracovněprávní soudce. 

Úlohou laiků v řízeních před pracovními tribunály není vystupovat na podporu 

účastníka, jehož stranu pracovního trhu reprezentují, nýbrž být nezávislým arbitrem 

napomáhajícím kvalitě rozhodnutí díky svým zkušenostem s praktickými otázkami 

pracovněprávních vztahů. Skutečnost, že shora nastíněná úloha laiků není jen zbožným 

přáním, dokazuje fakt, že v naprosté většině případů se pro vydání konečného 

rozhodnutí v té podobě, v jaké je nakonec přijato, vysloví všichni členové senátu. Podle 

ustanovení § 49 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními tribunály jsou 

rozhodnutí přijímána prostou většinou. Vzhledem k tomu, že hlas laických členů 

tribunálu má stejnou váhu jako hlas předsedajícího soudce, mohou laičtí členové také 

soudce přehlasovat. Jde-li o rozhodnutí o právní otázce, stává se tak pouze výjimečně.80 

 Posledně uvedené ustanovení však rovněž stanoví, že je-li senát tvořen pouze 

dvěma členy, tj. za situace, kdy strany v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) 

zákona o pracovních tribunálech souhlasily s tím, že spolu se soudcem bude spor 

rozhodovat jen jeden laik, rozhodne v případě rovnosti hlasů hlas soudcův. 

Za účelem dosažení větší reprezentativnosti senátů se mohou o funkci laického 

člena senátu ucházet také neorganizovaní členové britské veřejnosti, kteří chtějí přispět 

svými praktickými zkušenostmi s fungováním pracovněprávních vztahů k rozhodování 

individuálních pracovních sporů.81 Náborové kampaně pořádá justiční jmenovací 

komise (Judicial Appointment Commission), která z takto přihlášených kandidátů 

jmenuje laickými členy senátu ty, kteří získají nejlepší výsledky ze vstupních 

písemných testů a pohovorů. V přihlášce kandidát uvede, kterou ze stran 

pracovněprávního vztahu by v případě úspěšného absolvování výběrového řízení 

v senátu zastupoval. Organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců se výběru kandidátů 
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neúčastní, organizují však akce, na kterých propagují možnost podávání přihlášek.82  

Tento model umožňuje, aby se laickými členy senátu staly osoby se skutečně 

výjimečnými zkušenostmi, což bezesporu napomáhá kvalitě rozhodnutí tribunálu.  

Trendem zákonné úpravy účasti laiků při rozhodování individuálních pracovních 

sporů v posledních dvaceti letech je však navyšování počtu případů, ve kterých může 

soudce zasedat bez laických členů po svém boku.83 

Případy, kdy individuální pracovní spory rozhoduje pouze soudce, zákon 

o pracovních tribunálech vyjmenovává v ustanovení § 4 odst. 3. Původní úprava řízení 

před pracovním tribunálem stanovila, že soudce projednává sám spory týkající se práv 

a povinností plynoucích z pracovněprávní smlouvy a dále ty spory, v nichž se jedná 

o srážky ze mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele či o tribunálem uloženou 

povinnost zaměstnavatele znovu zaměstnat propuštěného zaměstnance do doby 

rozhodnutí o návrhu na určení neoprávněnosti ukončení pracovněprávního vztahu.84 

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona o pracovních tribunálech však bylo oproti původnímu 

znění značně rozšířeno, kromě shora uvedených případů současné znění zahrnuje mimo 

jiné také spory o hrazení odměny zaměstnance uložené k tíži zaměstnavatele tribunálem 

v souvislosti s porušením předpisů o hromadném propouštění, spory o výplatu náhrady 

za mzdu v době pracovní neschopnosti zaměstnance ze zdravotních důvodů, spory 

o výplatu plnění, ke kterým je zaměstnavatel povinen na základě zákona o právech 

pracovníků č. 18 z roku 1996 (Employment Rights Act 1996 chapter 18), spory 

o výplatu náhrady škody způsobené porušením informační povinnosti zaměstnavatele 

související s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a některé další. 

Nezávisle na typu sporu jej pak projedná pouze soudce bez asistence laických členů 

senátu v případě, kdy s tím obě strany sporu písemně vyslovily souhlas, a dále tehdy, 

když žalovaný tvrzení žalobce obsažená v žalobě nerozporuje. 

Podle ustanovení § 5 zákona o pracovních tribunálech však soudce může 

rozhodnout, že spor bude projednán a rozhodnut tříčlenným senátem. Před učiněním 
                                                 
82 BURGESS, Pete, CORBY, Susan, LATREILLE, Paul. Non-legal members in the UK Tribunals. 
Economic and Social Research Council. Str. 25 s. str. 6. Dostupné také z WWW: 
http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0003/625944/UK-Tribunals-updated.pdf 
83 CORBY, Susan, LATREILLE, Paul. „Balance“ that adds value to decision-making.  Tribunals 
Journal. Winter 2011. s. 16 – 18. str. 16. Dostupné také z WWW: 
http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Tribunals/tribunals_winter_2011_final%20proof
_201211.pdf 
84 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 10. ISBN 9780230537484. 
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takového rozhodnutí musí soudce zvážit, zda rozhodnutí sporu závisí spíše na právních 

či faktických otázkách, a zohlednit, jaké uspořádání senátu preferují účastníci sporu. 

 Podle ustanovení § 55 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály se laičtí členové rovněž neúčastní projednávání návrhu v přípravném jednání. 

Pokud strana zažádá o senátní rozhodování v přípravném jednání, soudce zváží, je-li to 

v konkrétním případě žádoucí.  

Potlačování podílu laických členů na podobě jednotlivých rozhodnutí 

individuálních pracovních sporů jde ruku v ruce s výsledky průzkumů snažících se 

definovat skutečný přínos laiků v rozhodovacím procesu. Studie britských univerzitních 

profesorů ukazují, že ačkoli je 41 % laických členů tribunálu přesvědčeno, že při 

projednávání případu často poukážou na skutečnost, která by jinak zůstala opomenuta, 

stejný názor zastává jen 9 % soudců. Soudci nicméně v dotaznících ocenili přínos laiků 

v podobě poskytování informací o obecných záležitostech vztahů na pracovištích, 

zvýšení důvěryhodnosti tribunálu v očích sporných stran a zajištění rovnováhy mezi 

úhlem pohledu vzdělaného právníka a zkušeného účastníka pracovněprávních vztahů. 

Jak soudci, tak laičtí členové senátu zhodnotili, že ze všech druhů žalob tribunálem 

projednávaných, má názor laických členů nejvyšší význam pro vyřešení žalob na určení 

neplatnosti ukončení pracovněprávního vztahu, na druhém místě pak žalob tvrdících 

diskriminaci v pracovněprávních vztazích.85 

 Podle ustanovení § 5C zákona o pracovních tribunálech jsou laičtí členové 

pracovněprávních tribunálů stejně jako soudci povinni složit do rukou prezidenta 

pracovních tribunálů nebo jím určené osoby slib věrnosti a soudní slib dle zákona 

o slibech č. 72 z roku 1868 (Promissory Oath Act 1868 chapter 72). 

 Po svém jmenování absolvují laičtí členové senátů vzdělávací kurzy, za jejich 

řádné pořádání je v souladu s ustanovením § 5A zákona o pracovních tribunálech 

odpovědný prezident tribunálů. Programy vzdělávaní laiků si samozřejmě nekladou za 

cíl dosáhnout toho, aby se laici v porozumění právních norem vyrovnali soudcům. 

Vzhledem k tomu, že však hlas laických členů senátu má stejnou váhu, jako hlas 

soudcův, který proto může být laiky přehlasován i v rozhodnutí o právní otázce, 
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nemohou laici rozhodovat za naprosté ignorace práva. Přístup ke vzdělávání laiků 

prošel značným vývojem. V současné době je prostřednictvím vzdělávacích programů 

kladen důraz na schopnost laika identifikovat právní princip, který je pro vyřešení sporu 

zásadní, a podrobně rozebrat jeho uplatnění v praxi. Na školeních laikům není dáváno 

za úkol říci, jaké rozhodnutí vzorového případu považují za správné, ale spíše se pokusit 

formulovat otázku, kterou si dle jejich názoru tribunál bude muset v řízení o vzorovém 

případu položit, aby byl na základě předložených důkazů schopen vydat správné 

rozhodnutí.86 

3.3.2. Účast laiků v řízení před Odvolacím pracovním tribunálem 

Odvolací pracovní tribunál donedávna zasedal stejně jako pracovní tribunály 

prvního stupně v tripartitním senátu tvořeném předsedou, tj. soudcem s postavením 

soudce vrchního soudu, a dvou či čtyř laiků, opět jmenovaných paritně z řad organizací 

zaměstnavatelů a zaměstnanců s tím, že odvolání podaná proti rozhodnutím, na jejichž 

vydání se nepodíleli laičtí členové, projedná a rozhodne i v řízení odvolacím rovněž 

pouze soudce.87 

Ustanovení § 28 zákona o pracovních tribunálech, které upravuje složení senátu 

Odvolacího pracovního tribunálu, však bylo s účinností od 25. 6. 2013 novelizováno 

zákonem o podnikání a regulační reformě č. 24 z roku 2013 (Enterprise and Regulatory 

Reform Act 2013 chapter 24). Novelizované znění citovaného ustanovení stanoví, že 

všechna řízení před odvolacím tribunálem jsou projednávána pouze soudcem, 

nerozhodne-li tento, že spor bude projednáván za účasti laických členů senátu. 

V nastíněném případě jsou pak senáty složeny vždy paritně po jednom či dvou 

zástupcích zaměstnanců a zaměstnavatelů, se souhlasem stran však může senát zasedat 

také ve složení soudce a jeden či tři laici. 

Tato novela reaguje na kritiku poukazující na rozporuplnost přínosu účasti osob 

bez právního vzdělání v senátu tribunálu druhého stupně, když tento projednává pouze 
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odvolání napadající rozhodnutí tribunálu prvního stupně z důvodu nesprávnosti 

právního posouzení věci.88 

3.4.  Řízení v prvním stupni 

Důvodem zřízení zvláštní soustavy pracovních tribunálů byla skutečnost, že 

zaměstnanci vnímali obecné soudy jako zaujaté a stranící zaměstnavatelům. Své šance 

uspět v pracovněprávním sporu vedeném obecným soudem proto považovali za předem 

ztracené. Tyto názory vyvolala pravomoc obecných soudů vydávat v kolektivních 

pracovních sporech příkazy, kterými bylo odborovým organizacím zakázáno svolávat 

protestní akce, nebo příkazy, kterými byly odvolávány stávky a zabavován majetek 

těchto organizací či jimiž byly dokonce funkcionářům ukládány tresty odnětí svobody. 

Při vydávání těchto příkazů pak soudci nebyli příliš vázáni právními předpisy, postup 

v konkrétní věci tak záležel převážně na uvážení soudce. Četnost případů, kdy se soudci 

uchýlili k vydání příkazů, pak v zaměstnancích vyvolávala domnění, že soudci považují 

za svůj úkol chránit majetkové zájmy zaměstnavatelů spíše než nalézat právo. Zřízení 

samostatných pracovních tribunálů tak mělo v očích zaměstnanců, zejména díky účasti 

laických členů senátu navržených organizacemi zaměstnanců, představovat vstřícný 

krok a ujištění, že jejich práva budou v řízení vyslyšena.89 

Až do roku 1994 neměly pracovní tribunály pravomoc projednávat spory 

týkající se porušení práv plynoucích z pracovněprávní smlouvy, když tyto spory spadaly 

do výlučné pravomoci obecných soudů. Tato situace však způsobovala značné 

komplikace žalobci žalujícímu porušení jak práv plynoucích ze smlouvy, tak současně 

práv upravených právními předpisy. Pravomoc pracovních tribunálů byla tímto směrem 

rozšířena nařízením o rozšíření pravomoci pracovních tribunálů č. 1623 z roku 1994 

(The Industrial Tribunals /Extension of Jurisdiction/ Order 1994 No. 1623). Pravomoc 

k projednávání sporů týkajících se práv a povinností plynoucích z pracovněprávních 

smluv je tedy napříště sdílena pracovními tribunály a obecnými soudy. Pravomoc 

pracovních tribunálů je však ve vztahu k těmto sporům omezena jen na ty případy, kdy 
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spor plyne či souvisí s ukončením smlouvou založeného pracovněprávního vztahu90 

a zároveň je předmětem sporu porušení smluvního ustanovení či je žalováno na peněžité 

plnění, ke kterému byl účastník sporu povinen na základě dané smlouvy. Jak již bylo 

řečeno výše, z pravomoci pracovních tribunálů jsou pak nadto vyloučeny ty spory 

o práva a povinnosti plynoucí z pracovněprávní smlouvy týkající se povinnosti 

zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci ubytování, porušení průmyslových práv (např. 

práv z patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů), porušení povinnosti 

mlčenlivosti a porušení konkurenční doložky.91 

Řízení před pracovním tribunálem se podobá řízení před obecným soudem. 

Řízení je vedeno zásadou projednací, tj. břemeno tvrzení a důkazní břemeno zatěžuje 

účastníky sporu, senát či soudce nenese na objasnění skutkového stavu žádnou 

odpovědnost. V mnoha ohledech je pak pro účastníky výhodnější. Řízení před 

pracovním tribunálem je rychlejší, ve většině případů je první jednání nařízeno do 26 

týdnů od podání žaloby, zatímco řízení před obecnými soudy se často táhne v řádu let. 

Řízení je neformálnější, hlavně co se dokazování týká.92 

3.4.1.  Místní příslušnost 

Soustava pracovních tribunálů pro Anglii a Wales je v souladu s ustanovením 

§ 8 odst. 2 přílohy č. 1 vyhlášky o řízení před pracovními tribunály místně příslušná 

k projednání těch žalob, kdy žalovaný či alespoň jeden z žalovaných má bydliště 

či pracuje v Anglii nebo Walesu, jednání, nebo opomenutí, kterého se žaloba týká, se 

uskutečnilo v Anglii nebo Walesu či týká-li se spor pracovněprávní smlouvy, podle 

které měla být vykonávána práce v Anglii nebo Walesu. Tribunál je také oprávněn 

prohlásit se příslušným k projednání žaloby, který má určitou souvislost s Anglií nebo 

Walesem.  

Podle směrnice prezidenta soustavy pracovních tribunálů pro Anglii a Wales 

upravující doručování žalob ze dne 29. 6. 2013 (Presidential Practice Direction – 
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Johnson ze dne 14. 3. 2002. 
91 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 8 - 9. ISBN 9780230537484. 
92 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
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Presentation of Claims), která provádí ustanovení § 8 odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky 

o pravidlech řízení před pracovními tribunály žalobce žalobu zašle ústřední kanceláři 

soustavy pracovních tribunálů pro Anglii a Wales sídlící v Leicesteru, a to buď poštou 

nebo prostřednictvím on-line formuláře dostupného na jejích webových stránkách, nebo 

ji osobně doručí jednomu z 12 tribunálů uvedených v příloze směrnice. Jednání se pak 

koná u toho z 23 pracovních tribunálů sídlících Anglii či Walesu93, který je nejblíže 

místu, kde byla či je vykonávaná práce, se kterou žaloba souvisí. 

3.4.2.  Před zahájením řízení 

Problémem, kterým se anglický zákonodárce zabývá již dlouhou dobu, je 

přetížení pracovních tribunálů. Vlády se neustále snaží vymyslet postup, který by 

účastníky odradil od podání žaloby v banální věci či ve věci, kde je žalobcův úspěch 

značně nepravděpodobný. 

Jedním z nástrojů, kterým mělo být dosaženo shora uvedeného cíle, bylo 

zavedení povinného stížnostního řízení ustanovením § 32 zákona o zaměstnanosti č. 22 

z roku 2002 (Employment Act 2002 chapter 22)(dále jen „zákon o zaměstnanosti“), 

které nabylo účinnosti 4. října 2004. Podle shora uvedeného ustanovení byl 

zaměstnavatel povinen na základě písemné stížnosti zaměstnance s tímto zorganizovat 

schůzku k projednání předmětu stížnosti. Po setkání byl zaměstnavatel povinen 

zaměstnanci sdělit své rozhodnutí a upozornit jej na možnost podání odvolání v případě, 

kdy s rozhodnutím zaměstnavatele nebude spokojen. K projednání odvolání 

zaměstnance byl zaměstnavatel povinen sjednat další schůzku. Ustanovení § 32 zákona 

o zaměstnanosti zabraňovalo zaměstnanci v podání žaloby, pokud se dříve nepokusil 

věc vyřešit prostřednictvím stížnosti. V případě, kdy zaměstnavatel na stížnost nijak 

nereagoval, pak mohl zaměstnanec žalobu podat až po marném uplynutí 28 dnů od 

okamžiku zaslání písemné stížnosti zaměstnavateli, splnění této podmínky byl 

zaměstnanec povinen prokázat. Prováděcí předpisy z povinnosti zavedení stížnostní 

procedury vyjímaly zaměstnavatele, kteří již dříve zavedli vlastní stížnostní řízení 

odsouhlasené kolektivní smlouvou. Absolvování stížnostního řízení nebylo vyžadováno 

                                                 
93 Seznam pracovních tribunálů je dostupný na http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/venues 
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po bývalém zaměstnanci, který hodlal své propuštění napadnout před tribunálem, 

v případě, kdy to povaha jeho vztahů s bývalým zaměstnavatelem neumožňovala.94 

Neochota zaměstnavatele reagovat na zaměstnancovu stížnost sjednáním 

schůzky nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení se mohla projevit v meritorním 

rozhodnutí tribunálu v následném řízení. Pokud tribunál rozhodnutím ukládal 

zaměstnavateli povinnost uhradit zaměstnanci peněžité plnění, mohl v případě, kdy 

zaměstnavatel nesplnil své zákonné povinnosti týkající se stížnostního řízení, tuto 

částku zvýšit o 10 %, v odůvodněných případech dokonce až o 50 %. Zvýšení nároku 

zaměstnance však bylo vyloučeno, bylo-li nerespektování stížnostní procedury 

způsobeno výlučně či převážně zaměstnancem, v nastíněném případě měl tribunál 

naopak možnost částku ukládanou k tíži zaměstnavatele snížit.95 

V roce 2006 vláda vyhlásila záměr přezkoumat dopad povinného absolvování 

stížnostního řízení před podáním žaloby. Z výročních zpráv tribunálů vyšlo najevo, že 

jeho zavedení nevedlo ke snížení počtu žalob, nápad pracovního tribunálu naopak 

navzdory tomuto opatření neustále vzrůstal. V souvislosti se shora uvedenou statistikou 

bylo ustanovení stanovící povinnost absolvování stížnostního řízení před podáním 

žaloby zrušeno a důraz na snížení nápadu pracovních tribunálů je kladen na 

Poradenskou, konciliační a rozhodčí službu (o této instituci blíže v kapitole 3.6.2.).96 

Další prostředek ulevení nápadu pracovních tribunálů představuje rozhodnutí 

soudce, kterým podmíní projednání určité žaloby povinností žalobce složit jistotu. Tuto 

povinnost může soudce žalobci uložit prostřednictvím příkazu ke složení jistoty 

vydaného v přípravném jednání podle ustanovení § 39 odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky 

o pravidlech řízení před pracovními tribunály. Tento příkaz soudce vydá, pokud shledá, 

že žaloba má jen minimální šanci na úspěch a žalobce i přes takové zjištění nadále 

usiluje o to, aby byla žaloba projednána v řízení před tribunálem. Projednání žaloby pak 

soudce může příkazem podmínit složením jistoty ve výši až 1.000 liber. V případě 

neúspěchu žalobce jistota propadá.  

Typické případy, ve kterých tribunál přistoupí k uložení povinnosti složení 

jistoty, zahrnují již jednou projednané věci v případě, kdy žalobce nepřekládá žádné 

                                                 
94 COLLINS, Hugh, EWING, Keith D., McCOLGAN. Labour law: text and materials. 2. vydání. 
Oxford : Hart Pub., 2005. 1100 s. str. 24. ISBN 1841133620. 
95 Tamtéž, str. 25. 
96 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 13. ISBN 9780230537484. 
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nové důkazy, nebo případy, kdy strany nerozporují faktické okolnosti sporu, avšak 

jedna ze stran si je vykládá zjevně mylně.97 

Toto opatření je silně kritizováno zejména pro svůj nerovnoměrný dopad, když 

zatěžuje mnohem citelněji nemajetné žalobce. Podle odstavce 2 posledně uvedeného 

ustanovení však soudce při vydávání příkazu zváží majetkovou situaci žalobce a výši 

požadované jistoty jí přizpůsobí.98 

3.4.3.  Zahájení řízení 

Řízení se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky o řízení před 

pracovními tribunály zahajuje podáním žaloby na předepsaném formuláři. Není-li 

žaloba podána na formuláři, tribunál ji dle ustanovení § 10 odst. 1 přílohy č. 1 citované 

vyhlášky odmítne, stejně jako tehdy, neobsahuje-li žaloba označení jména a adresy 

sporných stran. Tribunál rovněž odmítne žalobu, není-li mu spolu s ní zaslán také 

poplatek za zahájení řízení.  

V případě, kdy tribunál žalobu neodmítne, zašle ji žalovanému spolu 

s formulářem, na který má žalobce uvést své vyjádření k žalobě. Dle ustanovení § 16 

odst. 1 přílohy č. 1 shora uvedené vyhlášky je žalobce povinen vyplněný formulář 

tribunálu zaslat zpět ve lhůtě 28 dní. K vyjádření zaslanému po 28 denní lhůtě tribunál 

nepřihlíží, žalobce však může požádat o prodloužení lhůty, má-li proto důvod. O žádosti 

rozhodne soudce. 

Po obdržení vyjádření žalobce soudce podle ustanovení § 26 přílohy č. 1 

vyhlášky posoudí, zda žaloba a vyjádření obsahují dostatečné informace k projednání 

sporu a případně strany vyzve k jejich doplnění.  

3.4.4.  Zastoupení 

V původních představách o úpravě řešení individuálních pracovních sporů 

anglický zákonodárce počítal s tím, že právní zastoupení účastníků sporu před 

pracovním tribunálem bude vyloučeno. Do právních předpisů však tento požadavek 

                                                 
97 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 12. ISBN 9780230537484. 
98 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340 s. str. 74. ISBN: 9065449051. 
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nakonec formulován nebyl.99 Je tedy volbou účastníka, zda bude procesní úkony činit 

sám, či se nechá zastoupit. Je-li však žalobcem zaměstnanec, může jej zastupovat pouze 

osoba splňující předpoklady stanovené zákonem o odškodňování č. 29 z roku 2006 

(Compensation Act 2006 chapter 29), tj. zástupce, jemuž bylo vydáno povolení 

k poskytování právních služeb, či zástupce, kterého z této povinnosti shora uvedený 

zákon vyjímá. Od výše uvedené úpravy si zákonodárce slibuje zejména snížení počtu 

případů, kdy tribunál musí z důvodu nevhodného chování zástupce účastníka přistoupit 

k vydání příkazu k úhradě nákladů (k příkazům k úhradě nákladů uvádím více 

v kapitole 3.4.7.).100 

Využití procesního zastoupení v řízeních před pracovními tribunály je velmi 

časté, zejména ze strany zaměstnavatelů.101 Jsou-li však zastoupeni oba účastníci řízení, 

trvá projednání sporu zpravidla delší dobu.102 

Ačkoli dle průzkumů ministerstva spravedlnosti uspěje nezastoupený účastník 

ve sporu proti účastníku zastoupenému jen ve velmi nízkém procentu případů,103 využití 

institutu procesního zastoupení v posledních letech klesá.104  

V řízeních před pracovním tribunálem nelze využít bezplatnou státní právní 

pomoc, v omezené míře ji však lze využít při přípravě žaloby.105 

3.4.5.  Jednání 

K projednání žaloby tribunál nařídí jednání. Vyhláška o pravidlech řízení před 

pracovními tribunály rozlišuje mezi přípravným jednáním a jednáním závěrečným. 

                                                 
99 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340 s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
100 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 13. ISBN 9780230537484. 
101 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
102 MacMILLAN, John K. Industrial Law Journal. Employment Tribunals: Philosphies and Practicalities. 
Roč. 1999. č. 28. Str. 33 – 56. Str. 42. Dostupné také z WWW: 
http://ilj.oxfordjournals.org/content/28/1/33.full.pdf+html 
103 GENN, Hazel, GENN, Yvette. The Effectiveness of Representation at Tribunals. London : University 
of London, Queen Mary College, 1989. 254 s. str. 99. Dostupné také z WWW: 
http://www.ucl.ac.uk/laws/judicial-
institute/docs/Effectiveness%20of%20Representation%20at%20Tribunals.pdf 
104 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
105 Tamtéž, str. 73. 
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Přípravné jednání může být nařízeno z iniciativy tribunálu či na návrh strany 

sporu. Podle ustanovení § 53 přílohy č. 1 shora uvedené vyhlášky tribunál nařídí 

přípravné jednání za účelem předběžného posouzení žaloby a případného vydání 

rozhodnutí, kterým upraví průběh řízení, dále za účelem rozhodnutí jakékoli předběžné 

otázky, k posouzení, zda žaloba, vyjádření či jejich část nebude projednána z důvodu 

nevhodnosti či šikanózní povahy, k rozhodnutí o vydání příkazu ke složení jistoty či za 

účelem posouzení možnosti vyřešení sporů prostřednictvím alternativního řízení včetně 

mediace zprostředkované tribunálem. K přípravnému jednání jsou účastníci předvoláni 

v dostatečném předstihu, je-li přípravné jednání nařízeno s cílem vydání rozhodnutí 

o předběžné otázce, musí být strany předvolány nejméně 14 dní přede dnem konání 

přípravného řízení. Přípravné řízení je neveřejné. 

Ustanovení § 57 přílohy č. 1 shora uvedené vyhlášky stanoví, že závěrečné 

jednání je takové jednání, při kterém tribunál rozhodne o žalobě. Konkrétní podoba 

závěrečného jednání závisí na povaze projednávaného sporu. K závěrečnému jednání 

jsou účastníci předvoláni nejméně se čtrnáctidenním předstihem. Závěrečné jednání je 

veřejné, nebylo-li z důvodů stanovených vyhláškou o pravidlech řízení před pracovním 

tribunálem rozhodnuto o vyloučení veřejnosti či nebylo-li řízení z rozhodnutí ministra 

označeno jako řízení, které může mít dopad na národní bezpečnost. 

Nedostaví-li se účastník řízení či jeho zástupce k jednání, ke kterému byl řádně 

předvolán, může tribunál podle ustanovení § 47 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech 

řízení před pracovními tribunály žalobu zamítnout nebo rozhodnout v jeho 

nepřítomnosti. Nejprve však podle dostupných informací zváží, jaké okolnosti 

účastníkovi či jeho zástupci zabránily se dostavit. 

K účasti na jednání může tribunál podle ustanovení § 32 přílohy č. 1 citované 

vyhlášky předvolat jakoukoli osobu pohybující se ve Velké Británii, a to za účelem 

poskytnutí svědecké výpovědi či jiných informací nebo předložení listin.  

Dle ustanovení § 21 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály soudce v případě, kdy žalovaný zašle své vyjádření k žalobě po stanovené 

lhůtě, či jej nezašle vůbec, nebo v případě, kdy žalovaný tvrzení žalobce nerozporuje, 

nemusí jednání nařídit a o žalobě může rozhodnout bez slyšení účastníků, představují-li 

zároveň písemnosti předložené stranami dostatečný podklad pro rozhodnutí. 
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Podle ustanovení § 46 přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky se jednání nemusí 

konat výhradně za fyzické přítomnosti stran či jejich zástupců v jednací síni, účast na 

jednání může být zajištěna též zprostředkovaně za využití prostředků elektronické 

komunikace, z nichž vyhláška přímo zmiňuje telefon. Tribunál však může jednání 

s takto zprostředkovanou účastí stran nařídit pouze v případě, kdy tento způsob jednání 

vyhodnotí v konkrétním případě jako vhodný a spravedlivý, a dále za podmínky, že jak 

účastníci řízení či jejich zástupci, tak veřejnost účastnící se jednání budou mít možnost 

slyšet vše, co uslyší tribunál, a stejně jako tribunál vidět všechny svědky. 

3.4.6.  Dokazování 

Dokazování v řízení před pracovním tribunálem není svázáno tolika formálními 

požadavky právních předpisů jako dokazování v jiném občanskoprávním řízení. 

Volnější pravidla platí pro veškerá podání stejně jako pro posuzování předložených 

důkazů.106 

Podle ustanovení § 41 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály se má tribunál vyhnout přehnanému formalismu a k objasnění faktických 

skutečností má vyslechnout účastníky sporu či jakékoli svědky. Shora uvedené 

ustanovení rovněž stanoví, že tribunál není vázán obsahem žádného z pramenů práva 

upravujícího přípustnost důkazu v řízení před soudem. 

Pracovním tribunálům je však v poslední době vyčítán přílišný formalismus 

a lpění na právních předpisech. Kritici poukazují na to, že na zvláštní povahu 

pracovněprávních vztahů není kladen patřičný důraz. Pracovní tribunály však mohou 

stěží postupovat jinak, když jimi vydaná rozhodnutí musí být v souladu právními 

předpisy, které mají často velmi komplexní a spíše technický charakter.107 

                                                 
106 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
107 MacMILLAN, John K. Employment Tribunals: Philosphies and Practicalities. Industrial Law Journal. 
roč. 1999. č. 28. str. 33 – 56. str. 37 – 38. Dostupné také z WWW: 
http://ilj.oxfordjournals.org/content/28/1/33.full.pdf+html 
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3.4.7.  Náklady řízení 

Co se týká hrazení nákladů řízení, základním principem je, že každá ze stran je 

povinna nést své náklady sama.108 

Podle ustanovení § 75 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály může tribunál účastníku sporu uložit příkazem k úhradě nákladů povinnost 

nahradit náklady řízení protistrany nebo svědka či finančně kompenzovat čas 

vynaložený protistranou na přípravu vedení sporu. Tribunál zváží vydání některého ze 

shora uvedených příkazů v případě, kdy je žaloba posouzena jako neopodstatněná či 

nemající žádnou šanci na úspěch a dále v případech, kdy účastník nebo jeho zástupce 

jedná urážlivě, rušivě či jinak nevhodně, nebo v souvislosti s tím, jak v řízení 

postupoval. Příkaz je možné k tíži účastníka sporu či jeho zástupce vydat také tehdy, 

bylo-li jednání na jeho žádost odročeno. Účastník řízení může podle ustanovení 

§ 77 přílohy č. 1 citované vyhlášky vydání příkazu navrhnout. 

Příkazem k náhradě nákladů může tribunál uložit náhradu nákladů účastníkem 

prokazatelně vynaložených na zaplacení soudních poplatků či jiných rozumně 

vynaložených nákladů, místo vyčíslování výše skutečně uhrazené částky však tribunál 

může přistoupit k uložení náhrady ve výši, kterou považuje za přiměřenou, v tomto 

případě však částka nemůže přesáhnout 20.000 liber. 

Ukládá-li tribunál příkazem povinnost nahradit náklady účastníka za čas 

vynaložený na přípravu vedení sporu, může v souladu s ustanovením § 79 přílohy č. 1 

shora uvedené vyhlášky za každou hodinu vynaloženou na přípravu vedení sporu 

stanovit finanční kompenzaci ve výši 34 liber, přičemž tato částka se každým rokem 

k 6. dubnu zvyšuje o jednu libru (částka 34 liber se vztahuje k období od 6. 4. 2014 do 

5. 4. 2015). 

K tíži zástupce účastníka, který své služby poskytuje za finanční protiplnění, je 

pak možné vydat příkaz k náhradě zbytečně vynaložených nákladů v případě, kdy 

z důvodu jeho nevhodného, neodůvodněného nebo nedbalostního jednání či opomenutí 

strana sporu musela neodůvodněně vynaložit náklady.  

Účelem těchto opatření je zejména odradit žalobce od podání žaloby, jejíž 

úspěch se nejeví pravděpodobným. Necitlivé ukládání povinnosti nahradit náklady by 
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však ve svém důsledku mohlo bránit nemajetným žalobcům zahájit řízení ve věci zcela 

legitimní. Tribunály jsou si této skutečnosti vědomy a příkazy k úhradě nákladů ukládají 

pouze zřídka.109 

Od dubna 2013 je řízení před pracovními tribunály spojeno s poplatkovou 

povinností. Výši poplatků stanoví nařízení o poplatcích spojených s řízením před 

pracovními tribunály a odvolacím pracovnám tribunálem č. 1893 z roku 2013 (The 

Employment Tribunals and the Employment Appeal Tribunal Fees Order 2013 

No. 1893). Účastník je povinen hradit poplatek za zahájení řízení, za jednání ve věci či 

za podání odvolání. Konkrétní výše poplatku závisí na předmětu sporu.110 

3.4.8.  Rozhodnutí 

 Podle ustanovení § 62 přílohy č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení před pracovními 

tribunály je tribunál povinen každé své rozhodnutí, ať už procesní či meritorní, 

odůvodnit. Podle ustanovení § 1 odst. 3 přílohy citovaného předpisu se meritorní 

rozhodnutí tribunálu nazývá rozsudek (judgment), procesní rozhodnutí pak příkazy 

o vedení řízení (case management order). 

 Rozhodnutí se stává pravomocným dnem, kdy bylo vyhotoveno nebo dnem, 

který tribunál v rozhodnutí určil. Pariční lhůta činí u povinností uložených rozsudkem 

a těch povinností uložených příkazy, které znějí na plnění peněžité částky, v souladu 

s ustanovením § 65 přílohy č. 1 shora uvedené vyhlášky 14 dní, není-li v rozhodnutí 

určena zvláštní lhůta. 

3.4.9. Nové projednání věci (Reconsideration of Judgment) 

Na návrh stran či z iniciativy tribunálu (která se může odvíjet od žádosti 

odvolacího pracovního tribunálu k aplikování takového postupu) může být spor, ve 

kterém tribunál již vynesl konečné rozhodnutí, znovu projednán. Tribunál věc projedná 

znovu, pokud sezná, že je to v daném případě v zájmu spravedlnosti. Výsledkem 

nového projednání může být potvrzení předchozího rozhodnutí, jeho změna nebo 

zrušení. V případě zrušení původního rozhodnutí může být vydáno rozhodnutí nové. 
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Postup při novém projednání věci upravuje příloha č. 1 vyhlášky o pravidlech řízení 

před pracovními tribunály v ustanovení § 70 a následujících.  

Usiluje-li o nové projednání věci jedna ze sporných stran, musí podat příslušnou 

žádost ve lhůtě 14 dní od doručení rozsudku. V žádosti o nové projednání uvede, 

z jakého důvodu by měl být rozsudek přehodnocen. Žádost posoudí soudce, který 

v případě, kdy se domnívá, že nelze rozumně očekávat, že by výsledkem nového 

projednání věci mohla být změna či zrušení rozsudku, žádost odmítne. Není-li však 

žádost odmítnuta, zašle ji druhému účastníku sporu, přičemž mu zároveň stanoví lhůtu 

k zaujetí stanoviska k žádosti. K novému projednání věci soudce následně nařídí 

jednání, nevyjádřily-li strany souhlas s tím, aby soudce věc nově projednal bez jednání. 

Je-li nové projednání nařízeno z iniciativy tribunálu, jsou účastníci sporu 

vyrozuměni o důvodech tohoto postupu. Na nové projednávání věci zahájeného bez 

návrhu stran se přiměřeně použije shora uvedený postup. 

Věc nově projednává soudce, který vydal původní rozsudek, ať už zasedajíc 

v senátu či jako samosoudce. Není-li to proveditelné, pověří prezident či viceprezident 

novým projednáním věci jiného soudce či senát.  

3.4.10. Výkon rozhodnutí  

Pravomoci pracovních tribunálů týkající se výkonu rozhodnutí jsou menší než 

pravomoci obecných soudů v této věci. V případě, kdy povinnost uložená rozhodnutím 

není dobrovolně plněna, může pracovní tribunál stranu, která je v prodlení, ke splnění 

donutit pouze ukládáním povinnosti uhradit peněžitou částku. Na rozdíl od obecných 

soudů nemá pravomoc nařídit výkon rozhodnutí či dokonce nařídit trest odnětí svobody 

či uložit pokutu za pohrdání soudem. Obecné soudy však mohou nařídit výkon 

rozhodnutí či vyvodit shora uvedené sankce také v případě neplnění povinnosti uložené 

rozhodnutím pracovního tribunálu.111 

3.5.  Řízení v navazujících stupních 

Odvolání proti rozhodnutí pracovního tribunálu projednává Odvolací pracovní 

tribunál sídlící v Londýně, který byl zřízen ustanovením § 135 zákona na ochranu 
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pracovníků č. 44 z roku 1978 (Employment Protection Act 1978 chapter 44), a nahradil 

tak Národní soud průmyslových vztahů (National Industrial Relations Court). 

V současné době činnost a pravomoci Odvolacího pracovního tribunálu upravuje zákon 

o pracovních tribunálech, který výslovně prohlašuje, že tento tribunál má v rámci 

anglické soudní soustavy postavení vrchního soudu.112  

Zákon o pracovních tribunálech, co se činnosti odvolacího pracovního tribunálu 

týká, provádí pravidla řízení před Odvolacím pracovním tribunálem č. 2854 z roku 1993 

(Employment Appeal Tribunal Rules 1993 No. 2854) v platném znění (dále jen 

„pravidla řízení před Odvolacím pracovním tribunálem“). Dalším předpisem 

upravujícím řízení před odvolacím pracovním tribunálem je směrnice o řízení před 

pracovním tribunálem z roku 2013 (Employment Appeal Tribunal – Practice Direction 

2013)(dále jen „směrnice o řízení před odvolacím tribunálem“) vydaná prezidentem 

Odvolacího pracovního tribunálu.  

V souladu s ustanovením § 21 zákona o pracovních tribunálech lze odvoláním 

napadnout rozhodnutí pracovního tribunálu pouze z důvodu nesprávného právního 

posouzení věci. Je-li odvolatel úspěšný, odvolací tribunál rozhodnutí zruší a věc vrátí 

tribunálu nižšího stupně, přičemž může nařídit, aby zasedal v jiném složení.113 

Lhůta k podání odvolání činí podle ustanovení § 3 odst. 3 pravidel řízení před 

odvolacím pracovním tribunálem 42 dní. V případě, kdy účastníci požádali o doručení 

písemného odůvodnění rozsudku, počíná tato lhůta běžet dnem, kdy odůvodnění bylo 

účastníkům zasláno, v opačném případě lhůta počíná běžet dnem, kdy byl účastníkům 

zaslán rozsudek. 

Řízení před odvolacím tribunálem prošlo s účinností od roku 2002 zásadní 

proměnou, když směrnice o řízení před pracovním tribunálem z roku 2002 zavedla 

novou proceduru prvotního přezkoumání odvolání v krátké lhůtě po jeho podání 

a následného vydání jednoho ze vzorových procesních rozhodnutí reflektujícího 

výsledek přezkoumání. Soudce má na výběr ze čtyř předpřipravených vzorových 

rozhodnutí. Může vydat příkaz, kterým rozhodne o přerušení řízení (například proto, že 

považuje za přiléhavější řešení situace odvolatele podání návrhu na nové projednání 
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věci k pracovnímu tribunálu), příkaz, kterým rozhodne, že se odvoláním nebude 

zabývat (například proto, že odvolatel rozporuje pouze skutkové posouzení věci 

pracovním tribunálem), příkaz, kterým nařídí jednání (představují-li dokumenty 

odvolatelem předložené dostatečný podklad pro projednání věci) nebo příkaz, kterým 

nařídí přípravné jednání (je-li třeba před nařízením hlavního jednání vyjasnit některé 

okolnosti sporu). Tyto čtyři vzory procesních rozhodnutí, které by ve svém souhrnu 

měly soudci poskytovat možnost reakce na jakékoli odvolání, jsou anglicky souhrnně 

označovány jako Sift, českým ekvivalentem je výraz síto. Aplikací popsaného postupu 

soudce odvolacího tribunálu „proseje“ veškerá odvolání v krátké době po jejich nápadu 

a výrazně tím zkrátí dobu, v níž je vydáno konečné rozhodnutí odvolacího tribunálu. 

Před rokem 2002 totiž odvolací tribunál po obdržení téměř každého odvolání ve věci 

automaticky nařídil přípravné jednání, aniž to bylo v dané věci vždy adekvátní. Ačkoli 

dle statistik zůstává počet odvolání podaných k odvolacímu pracovnímu tribunálu 

v rámci jednoho roku prakticky nezměněn, počet odvolání, o kterých tribunál nestihl 

v průběhu roku rozhodnout, se výrazně snížil. Dle výroční zprávy soustavy pracovních 

tribunálů za období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 dokonce odvolací tribunál stihl 

vypořádat všechna odvolání, která ve sledovaném období obdržel.114  

Proti rozhodnutí Odvolacího pracovního tribunálu je možné podat odvolání 

k Odvolacímu soudu (Court of Appeal), ovšem pouze napadá-li odvolatel právní 

posouzení věci a zároveň mu bylo ze strany tribunálu či Odvolacího soudu umožněno 

odvolání podat. Soustavu anglického soudnictví zastřešuje Nejvyšší soud (Supreme 

court), který představuje poslední instanci rovněž v řízeních o žalobách, kterými se 

zahajují individuální pracovní spory. Případy brojení proti rozhodnutí Odvolacího 

pracovního tribunálu, natož rozhodnutí Odvolacího soudu, nejsou časté.115 

Pro Anglii tradiční princip vázanosti soudů precedenty se uplatní rovněž na 

soustavu pracovních tribunálů. Pracovní tribunály jsou proto vázány rozhodnutími 
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Odvolacího pracovního tribunálu, posledně jmenovaný je pak vázán rozhodnutími 

soudu Odvolacího a Nejvyššího.116 

3.6.  Alternativní metody řešení individuálních pracovních sporů 

 Nejspíš kvůli již dlouho fungující soustavě zvláštního pracovního soudnictví 

nemá využití alternativních metod rozhodování k vyřešení individuálních pracovních 

sporů v Anglii tradici. V poslední době se však způsoby, kterými mohou účastníci 

pracovněprávního vztahu vyřešit svůj spor, významně rozšiřují. Anglické předpisy však 

do dnešního dne postrádají úpravu umožňující obecné využití rozhodčího řízení 

k projednání individuálního pracovního sporu. 

Chtějí-li se strany sporu vyhnout řízení před pracovním tribunálem, mohou 

využít mediaci ze strany pracovního tribunálu, konciliaci zprostředkovanou 

Poradenskou, konciliační a rozhodčí službou a týká-li se spor určení neoprávněnosti 

ukončení pracovněprávního vztahu, pak také rozhodčí řízení vedené touto institucí. Je-li 

předmětem sporu znevýhodnění zaměstnance penzijní politikou jeho zaměstnavatele, je 

též možné využít služeb penzijního ombudsmana.  

O vzrůstajícím významu alternativních metod řešení individuálních pracovních 

sporů svědčí také současná procesněprávní úprava, ustanovení § 3 přílohy č. 1 vyhlášky 

o pravidlech řízení před pracovními tribunály stanoví povinnost tribunálu usilovat o to, 

aby strany k vyřešení svého sporu využily služeb Poradenské, konciliační a rozhodčí 

služby, mediace, ať už zprostředkovné tribunálem či jinak, nebo jiného způsobu, kterým 

vyřeší spor dohodou. 

3.6.1.  Mediace zprostředkovaná pracovním tribunálem 

 S účinností novely zákona o pracovních tribunálech v roce 2009, kterou bylo do 

předmětného předpisu vsunuto ustanovení § 7B, mají účastníci individuálního 

pracovního sporu další možnost, jak dosáhnout jeho vyřešení mimosoudně, a to mediací 

zprostředkovanou pracovním tribunálem. Po obdržení žaloby soudce posoudí, zda by 

bylo možné v daném případě dosáhnout dohody účastníků za pomoci mediace. 

Domnívá-li se soudce, že daná žaloba popsané řešení umožňuje, požádá strany 
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o vyjádření, zda souhlasí s projednáním jejich sporu v mediačním řízení. Pokud 

účastníci souhlasí, soudce k mediaci nařídí přípravné jednání, které se koná neveřejně. 

Mediátorem je sám soudce, jeho úlohou je napomoci stranám v uzavření dohody 

schůdné pro obě strany. Žádné z tvrzení stran vyřčené v mediačním řízení nemůže být 

v případě neúspěchu mediace straně přičítáno v případném pozdějším klasickém řízení 

před tribunálem. Úspěšnost mediace je vysoká, podle statistik je plných 65% případů 

vyřešeno ještě toho dne, kdy mediace proběhla, pro velkou část zbylých případů pak 

mediace představuje impuls, s jehož pomocí se podaří spor vyřešit v předsoudním stádiu 

nedlouho po mediaci.117  

3.6.2.  Poradenská, konciliační a rozhodčí služba (Advisory, 

Conciliation and Arbitration Service) 

Poradenská, konciliační a rozhodčí služba (dále jen „ACAS“) byla založena dne 

2. 9. 1974 jako nezávislá tripartitní instituce, její vznik byl do právního řádu promítnut 

o rok později přijetím zákona na ochranu pracovníků č. 71 z roku 1975 (Employment 

Protection Act 1975 chapter 71). Současná právní úprava ACAS je obsažena v zákoně 

o odborových organicích a pracovněprávních vztazích č. 52 z roku 1992 (Trade Union 

and Labour Relations /Consolidation/ Act 1992 chapter 52)(dále jen „zákon 

o odborových organicích a pracovněprávních vztazích“). Důležitou charakteristikou 

ACAS je její nestrannost a nevládní povaha, ačkoli má ACAS povinnost podávat 

každoroční zprávy státnímu tajemníkovi, nepodléhá přímo žádnému z ministrů.118 

Vzhledem k vůdčí roli Poradenské, konciliační a rozhodčí služby v oblasti 

alternativních metod řešení sporů účastníků pracovněprávních vztahů se v této kapitole 

zaměřím na aktivity této instituce podrobněji.  

Prvotní úkoly ACAS byly úzce spjaty s kolektivním pracovním právem, když 

měla napomáhat ke zlepšení kolektivních pracovněprávních vztahů, a to zejména 

podporou, širším využitím a reformou kolektivního vyjednávaní. Této úlohy však byla 

ACAS zproštěna, dle ustanovení § 209 zákona o odborových organizacích 

                                                 
117 Ministry of Justice. Judicial Meditation, Employment Tribunals (England and Wales). Dostupné 
z WWW: http://www.justice.gov.uk/downloads/tribunals/employment/judicial-mediation/judicial-
mediation.pdf 
118 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 63. ISBN: 9065449051. 



60 
 

a pracovněprávních vztazích ACAS nyní usiluje o zlepšování pracovněprávních vztahů, 

dříve pak právní úprava výslovně stanovila, že tohoto cíle má dosahovat zejména svým 

působením v oblasti řešení pracovněprávních vztahů.119  

Výkonným orgánem ACAS je rada, která se skládá z předsedy a dalších 

jedenácti členů jmenovaných státním tajemníkem pro obchod a průmysl. Čtyři 

z řadových členů rady reprezentují zaměstnance, přičemž tři z nich jsou jmenováni po 

konzultaci s kongresem odborových organizací, další čtyři řadoví členové reprezentují 

zaměstnavatele, přičemž tři z těchto členů rady jsou jmenováni po konzultaci 

s konfederací britského průmyslu, zbylí tři členové jsou neutrální. Otázky denního 

chodu ACAS řeší výkonná rada.120 

3.6.2.1. Jednotlivé činnosti ACAS 

Jak již napovídá název, ACAS plní mnoho funkcí. Nejdůležitějšími činnostmi 

ACAS je poskytování poradenství, konciliačních služeb, rozhodování sporů, provádění 

průzkumů a rovněž vydávání právně nezávazných předpisů, od roku 1983 pak ACAS 

též vede seznam znalců využívaných tribunály při řešení sporů o rovném odměňování 

k posouzení hodnoty vykonávané práce účastníka sporu. V žádném z okruhu svých 

činností nemá ACAS donucující pravomoci, své služby poskytuje pouze dobrovolně 

spolupracujícím subjektům.121 V souladu s ustanovením § 251A zákona o odborových 

organizacích a pracovněprávních vztazích ACAS může za poskytnutí svých služeb 

účtovat poplatky. 

3.6.2.1.1. Poradenská a publikační činnost 

Co se týká poradenství, ACAS poskytuje zaměstnancům, zaměstnavatelům 

i jejich organizacím rady týkající se všech otázek pracovněprávních vztahů, a to jak na 

žádost, tak z vlastní iniciativy. ACAS je též oprávněna vydávat své obecně formulované 

rady písemně.122 Poradenství ACAS poskytuje jak na dlouhodobé, tak krátkodobé bázi.  
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121 Tamtéž, str. 64. 
122 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 15. ISBN 9780230537484. 
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Podle ustanovení § 214 zákona o odborových organizacích a pracovněprávních 

vztazích ACAS rovněž může provádět průzkumy o otázkách pracovněprávních vztahů 

v obecné i konkrétní rovině, tj. v určitém pracovním odvětví či přímo v jednotlivých 

pracovněprávních vztazích. Své závěry může za předpokladu zohlednění stanovisek 

zúčastněných stran publikovat.123 

Další významnou pravomocí ACAS je dle § 199 výše citovaného zákona také 

vydávání právně nezávazných Sbírek pravidel (Codes of Practice). V současné době 

jsou vydány čtyři sbírky, a to Sbírka pravidel pro stížnostní a disciplinární řízení, Sbírka 

pravidel týkajících se dohod o mimosoudním vyrovnání, další dvě sbírky se týkají 

pracovněprávních vztahů kolektivních.  

3.6.2.1.2. Konciliace 

Pracovní tribunály nemají pravomoc usilovat o to, aby účastníci uzavřeli 

o předmětu sporu smír, jeho uzavření rovněž nemohou účastníkům uložit, veškeré 

pravomoci související s konciliací jsou svěřeny ACAS.124  

Konciliační služby ACAS poskytuje na základě ustanovení § 210 zákona 

o odborových organizacích a pracovněprávních vztazích. Účelem konciliace je vyřešit 

neshodu zaměstnance se zaměstnavatelem bezprostředně po jejím vzniku a zabránit 

tomu, aby přerostla ve spor řešený tribunálem. Při konciliaci se ACAS jednak snaží za 

spolupráce účastníků problém vyřešit, cílem je však také poukázat na příčinu sporu 

a vztah účastníků daného pracovněprávního vztahu celkově zlepšit.  

Podle ustanovení § 7 výše zmíněného zákona o podnikání a regulační reformě je 

žalobce povinen před podáním žaloby k pracovnímu tribunálu poskytnout ACAS 

informace o zamýšleném sporu a jeho účastnících. ACAS následně pověří konciliačního 

úředníka vedením jednání se spornými stranami s cílem dosáhnout mimosoudní dohody 

o předmětu sporu.  

Ačkoli je konciliační řízení povinným předstupněm podání žaloby, v samotném 

průběhu konciliačního řízení jsou strany pouze povinny zúčastnit se jednání, na kterém 

se záležitost projedná. O smírné vyřešení sporu konciliátor usiluje pouze tehdy, pokud 

                                                 
123 LOCKTON, Deborah J. Employment law. 6. vydání. Basingstoke [u.a.] : Palgrave Macmillan, 2008. 
509 s. str. 17. ISBN 9780230537484. 
124 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 73. ISBN: 9065449051. 
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s tím jeho účastníci souhlasí. Na žádost kterékoli ze stran se konciliační řízení v jakékoli 

fázi ukončí. Konciliační řízení není zpoplatněno.125 

Výroční zpráva ACAS za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 uvádí, že zásluhou 

konciliace významně poklesl potenciální nápad pracovních tribunálů, když v 77 % 

 předložených návrhů nebyla následně podána žaloba k tribunálu.126 Výpovědní hodnotu 

uvedeného statistického údaje snižuje skutečnost, že ve sledovaném období nebylo na 

rozdíl od současné právní úpravy podání informace o plánovaném podání žaloby 

k tribunálu povinné, na ACAS se tedy obraceli jen ti žalobci, kteří o konciliaci sami 

projevili zájem. Vysoká úspěšnost konciliačních řízení vedených ACAS však umožňuje 

předjímat, že i poté, kdy se tento postup stal obligatorním, výrazně uleví nápadu 

pracovních tribunálů. 

3.6.2.1.3. Rozhodčí řízení vedené ACAS 

Rozhodčí řízení vedené ACAS má stranám individuálního pracovního sporu 

nabídnout rychlejší, neformálnější, soukromější a méně nákladnou alternativu řízení 

před pracovním tribunálem. Pravomoc vést rozhodčí řízení ve věcech individuálních 

pracovních sporů ACAS získala již zmiňovaným zákonem o právech pracovníků při 

řešení sporů. V případě, kdy strany sporu nechtějí, aby jej projednával tribunál, musí 

uzavřít písemnou rozhodčí smlouvu, v níž pravomoc k rozhodnutí sporu přenesou na 

ACAS. 

 Shora uvedený zákon v ustanoveních §§ 7 a 8 stanoví rámec pro organizaci 

rozhodčích řízení, sestavení konkrétního modelu rozhodčího řízení je však zcela 

v rukou ACAS. Aktuálně platný model byl sestaven v roce 2001 a umožňuje projednání 

jen těch žalob, které se týkají neoprávněného ukončení pracovněprávního vztahu. 

Domáhá-li se žalobce spolu s takovou žalobou také rozhodnutí o jiné otázce, nelze tuto 

žalobu v rozhodčím řízení projednat.127 

Ačkoli rozhodčí řízení poskytuje jeho účastníkům mnohé výhody, bývá také 

kritizováno. Nejslabším místem rozhodčího řízení ACAS je skutečnost, že rozhodce 

                                                 
125ACAS. Early conciliation explained. Dostupné  z WWW: http://www.acas.org.uk/media/pdf/h/o/Early-
Conciliation-explained.pdf 
126Výroční zpráva ACAS za období 2012/2013. Str. 13. Dostupná z WWW: 
http://www.acas.org.uk/media/pdf/5/k/Acas-Annual-Report-2012-2013.pdf 
127Oficiální internetové stránky ACAS. online. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z WWW: 
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2006 
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není vázán právními předpisy ani precedenty, ale pouze svými Sbírkami pravidel 

a příručkami, i když právě oblast neoprávněného ukončení pracovněprávních vztahů je 

jak právními předpisy, tak precedenty upravena velmi podrobně.  

Kritice čelí také požadavky na osobu rozhodce, když není vyžadováno, aby 

rozhodcem byla osoba s právnickým vzděláním, či aby rozhodce alespoň měl povědomí 

o platném právu. Pro účastníky sporu je tak téměř nemožné předvídat, v čí prospěch se 

rozhodce vysloví. Nežádoucí dopad úpravy pak umocňuje skutečnost, že proti nálezu 

rozhodce účastníci nemají možnost podat odvolání.128 

Je-li rozhodnutím ukládána povinnost opětovného zaměstnání propuštěného 

žalobce, lze jej vykonat obdobně jako rozhodnutí tribunálu.129 

3.6.3.  Penzijní ombudsman (Pension Ombudsman) 

Zaměstnanci, kteří se domnívají, že jsou znevýhodňování důchodovou politikou 

jejich zaměstnavatele, se mohou obrátit na úřad Penzijního ombudsmana. Penzijní 

ombudsman však nerozhoduje o nárocích ze státního důchodového systému. Úřad 

penzijního ombudsmana byl zřízen s účinností od dubna 1991, jeho pravomoci jsou 

upraveny v části desáté zákona o penzijních modelech č. 48 z roku 1993 (Pension 

Schemes Act 1993 chapter 48).130 

Penzijní ombudsman stížnost prošetří a následně vydá rozhodnutí. S podáním 

stížnosti není spojena poplatková povinnost, náklady řízení nesou jednotliví účastníci 

sami. Řízení před penzijním ombudsmanem je jednostupňové. Rozhodnutí 

ombudsmana je pro strany sporu závazné, ombudsman však nemůže nařídit jeho výkon. 

Návrh na výkon rozhodnutí penzijního ombudsmana je nutno adresovat k soudu 

hrabství (County Court). Proti rozhodnutí se účastníci mohou odvolat k Vrchnímu 

soudu (High Court).131  

  

                                                 
128 MacMILLAN, John K. Employment Tribunals: Philosphies and Practicalities. Industrial Law Journal. 
roč. 1999. č. 28. str. 33 – 56. str. 38 – 39. Dostupné také z WWW: 
http://ilj.oxfordjournals.org/content/28/1/33.full.pdf+html 
129 HARDY, Stephen, BUTLER, Mark. International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial 
Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014. 340s. str. 65. ISBN: 9065449051. 
130 Oficiální internetové stránky Penzijního ombudsmana. online. [cit. 2014-04-20].  Dostupné z WWW: 
http://www.pensions-ombudsman.org.uk/ 
131 COLLINS, Hugh, EWING, Keith D., McCOLGAN. Labour law: text and materials. 2. vydání. 
Oxford : Hart Pub., 2005. 1100 s. str. 29. ISBN 1841133620. 
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4. Pracovněprávní soudnictví ve Francii 

Francouzská soustava soudů je tvořena jak soudy obecnými, tak vícero soudy se 

zvláštní příslušností (juridictions d'exceptions) povolanými k rozhodování sporů 

nastalých mezi účastníky určité specifické oblasti právních vztahů. Mezi soudy se 

zvláštní příslušností patří také soudy pracovní (Conseil de prud'hommes), které jsou 

jediné příslušné k projednání a rozhodnutí individuálních pracovních sporů. 

Svébytné pracovněprávní soudnictví má ve francouzské právní 

úpravě mnohaletou tradici. Současné pracovní soudy jsou nástupci specializovaných 

pracovních soudů označovaných jako „jurandes“ zřízených v dobách absolutismu. 

Označení Conseils de prud'hommes získaly na počátku 19. století. Organizace 

soustavy pracovních soudů získala současnou podobu novelizací zákoníku práce 

zákonem č. 79-44 ze dne 18. 1. 1979 (Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979).132 

Potřebu zvláštního soudního orgánu francouzský zákonodárce odůvodňuje 

specifickou povahou individuálních pracovních sporů. Řízení před pracovním soudem 

má být především vedeno tak, aby byl spor vyřešen smírně. Není-li však uzavření smíru 

v daném případě možné, je spor vyřešen autoritativním rozhodnutím soudu. 

V průběhu řízení jsou však procesní práva zaměstnance chráněna více, než práva 

účastníka jiného občanskoprávního řízení.133 

Nejvýznamnějším prvkem, kterým se řízení před pracovními soudy odlišuje od 

jiných občanskoprávních řízení, je paritní složení senátů, které spor projednávají. 

Senáty pracovních soudů jsou tvořeny výhradně z laiků rovnoměrně zastupujících obě 

strany pracovněprávních vztahů. 

4.1.  Orgány mající pravomoc projednávat a rozhodovat 

individuální pracovní spory 

Jak již bylo řečeno výše, jediným orgánem, který má pravomoc projednávat 

a rozhodovat individuální pracovní spory je dle francouzské právní úpravy pracovní 

soud (Conseil de prud'hommes).  

                                                 
132 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 4. vydání. Paříž : Litec, 2004. 822 s. str. 
115. ISBN 2-7110-0362-0. 
133 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
900 s. str. 725. ISBN 978-2-7110-1929-8. 
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Podle ustanovení § L 1411-1 zákoníku práce (Code du travail)(dále jen „zákoník 

práce“)134 pracovní soud prostřednictvím konciliace urovnává spory, které vyplynou 

z pracovněprávního vztahu založeného jakoukoli pracovní smlouvou upravenou 

zákoníkem práce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v případě neúspěchu 

konciliace pak pracovní soud tyto spory rozhoduje.  

Podle ustanovení § L 1411-3 zákoníku práce pracovní soudy projednávají také 

spory nastalé mezi dvěma zaměstnanci, souvisejí-li s jimi vykonávanou prací. Naproti 

tomu pracovní soudy nemají pravomoc projednat a rozhodnout spor nastalý mezi dvěma 

zaměstnavateli, a to i v případě, kdy byl zapříčiněn zaměstnáním zaměstnance jedné ze 

sporných stran stranou druhou v rozporu s platně sjednanou konkurenční doložkou.135 

Pracovní soudy mají pravomoc projednávat výhradně pracovní spory individuální. 

Rozhodování kolektivních pracovních sporů francouzská úprava svěřuje obecným 

soudům.136 

 Ustanovení § L 1411-4 zákoníku práce stanoví, že pracovní soudy jsou jediným 

orgánem příslušným k řešením individuálních pracovních sporů a každé ustanovení, 

které by bylo s touto úpravou v rozporu, se považuje za neplatné. Citované ustanovení 

však zároveň stanoví, že pracovní soudy nejsou příslušné k projednání sporů, které jsou 

zákonem svěřeny do pravomoci jiného soudu, přičemž výslovně uvádí nepříslušnost 

pracovního soudu k projednání sporů týkajících se pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. K projednání těchto sporů totiž zákoník práva sociálního zabezpečení (Code 

de la sécurité sociale) povolává jiný ze soudů se zvláštní příslušností, a to soud pro 

záležitosti sociálního zabezpečení (Tribunal des affaires de sécurité sociale). Shora 

uvedené ustanovení zákoníku práce tedy s výjimkami, o kterých se zmíním níže 

                                                 
134 Francouzské zákoníky (codes) nejsou na rozdíl od jiných právních předpisů označovány čísly podle 
data a pořadí jejich přijetí. Současně platný a účinný zákoník práce (Code du travail) byl přijat roku 2007. 
Dělí se na část legislativní (partie législative) a dále na dvě části nařizovací (parties réglementaires), 
přičemž ustanovení obou nařizovacích částí byla přijata vyhláškami (décrets), ustanovení první nařizovací 
části však byla přijata vyhláškou vyšší právní síly. 
V dalším textu práce jsou ustanovení zákoníku práce spadající do legislativní části zákoníku práce 
citovány jako „ustanovení § L zákoníku práce“, ustanovení zákoníku práce spadající do první nařizovací 
části zákoníku práce citovány jako „ustanovení § R zákoníku práce“ a konečně ustanovení zákoníku práce 
spadající do druhé nařizovací části zákoníku práce citovány jako „ustanovení § D zákoníku práce“. 
135 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu (Cour de cassation, Chambre sociale) ze dne 15. 5. 
1974, č.j. 72-13854. 
136 CROZE, Hervé, MOREL, Christian, FRADIN, Olivier. Procédure civile : Manuel pédagogique et 
pratique. Paříž : Litec, 2001. 403 s. str. 251 ISBN 2-7111-3281-1. 
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v kapitole 4.5., vylučuje, aby byl individuální pracovní spor projednán v rozhodčím 

řízení. 

Řízení před pracovním soudem se řídí obecnou úpravou občanského soudního 

řízení obsaženou v dílu prvním občanského soudního řádu (Code de procédure civile) 

(dále jen „občanský soudní řád“)137, přičemž výjimky z této obecné úpravy stanoví 

zákoník práce. 

 V každém z obvodů soudu prvního stupně práva obecného (Tribunal de Grande 

Instance) je vždy zřízen alespoň jeden pracovní soud. Po organizační reformě 

francouzské justice provedené v roce 2008 byl vyhláškou č. 514 z 29. 5. 2008 o úpravě 

sídel a obvodů pracovních soudů (Décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le 

siège et le ressort des conseils de prud'hommes) počet pracovních soudů snížen na 

210.138 

 Jednotlivé pracovní soudy jsou zřizovány vyhláškou, která stanoví místní 

příslušnost daného soudu a zároveň stanoví počet poradců (k tomuto pojmu blíže 

v kapitole 4.2.), kteří u něj budou působit.139 

 Každý pracovní soud se dělí na pět sekcí, a to na sekci průmyslovou, 

zemědělskou, sekci pro obchod a obchodní služby, sekci pro manažerské posty 

a poslední sběrnou sekci pro veškeré ostatní aktivity, přičemž každá z takto vytvořených 

sekcí jednotlivých pracovních soudů má postavení samostatného soudu a má vlastního 

prezidenta a viceprezidenta volené na období jednoho roku.140 

 Spory o příslušnost jednotlivých sekcí nejsou považovány za kompetenční spory 

mezi soudy. Tyto spory rozhoduje prezident příslušného pracovního soudu 

rozhodnutím, proti kterému není přípustný opravný prostředek.141 

4.2.  Laický prvek v rozhodování individuálních pracovních sporů 

Význam role laiků v řízení o individuálním pracovním sporu před 

francouzskými pracovními soudy je zcela zásadní. Francouzská úprava svěřuje 

                                                 
137 Současně platný a účinný Občanský soudní řád (Code de procédure civile) byl přijat roku 1975.  
138 LABORDE, Jean-Pierre, ROJOT, Jacques. International Encyclopaedia for Labour Law and 
Industrial Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. 354s. str. 189. ISBN: 9065449051. 
139 Tamtéž. 
140 Tamtéž. 
141 BEUCHARD, Jean in GUINCHARD, Serge et al. Droit et pratique de la procédure civile. 4. vydání.  
Paříž : Dalloz, 2004. 1326 s. str. 115. ISBN 2-247-05927-9. 
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rozhodování těchto sporů výhradně do rukou laiků, kteří v senátech pracovních soudů 

zasedají bez přítomnosti soudce či jiné právnicky vzdělané osoby. Funkce laiků 

tvořících senáty pracovních soudů je francouzskou terminologií nazvána pojmem 

„conseiller“, tento pojem nemá zcela výstižný český ekvivalent, v textu práce budou 

„conseillers“ označováni pojmem poradci.  

Francouzská právní úprava přiznává poradcům dvojí postavení, a to jednak 

postavení soudců, jednak zaměstnanců či zaměstnavatelů. Jako soudci jsou poradci 

povinni dodržovat zásady nerozlučně spjaté s řádnou činností justice, tedy zejména 

zásadu tajnosti hlasování, zákazu odepření spravedlnosti, neslučitelnosti funkcí 

a odpovědnosti.142 Vzhledem ke zvláštní povaze pracovního soudnictví je nutno rovněž 

zajistit nezávislost poradců vůči jejich voličům. Poradci proto mohou čelit 

disciplinárním sankcím také v souvislosti s porušením zákazu imperativního mandátu 

upraveného v ustanovení § L 1442-11 zákoníku práce či obstruováním činnosti 

pracovního soudu, které je zapovězeno ustanovením § L 1442-12 citovaného zákona. 

Z postavení poradce plynou poradcům zastupujícím zaměstnance výhody v jeho 

pracovněprávním vztahu. Výhodou největší je bezesporu zvláštní postavení, které 

poradce ochraňuje před ukončením jeho pracovněprávního vztahu výpovědí ze strany 

zaměstnavatele. Podle ustanovení § L 2411-22 zákoníku práce je zaměstnavatel 

oprávněn pracovní poměr zaměstnance ukončit jen se souhlasem příslušného 

inspektorátu práce. V souladu s posledně uvedeným ustanovením se zvláštního 

postavení a výhod s ním spojených se zaměstnanci dostane od chvíle, kdy svému 

zaměstnavateli oznámí svou kandidaturu na funkci poradce, ochraně se pak může těšit 

ještě šest měsíců po ukončení výkonu této funkce. 

V souladu s ustanovením § L 1442-5 zákoníku práce jsou poradci-zaměstnanci 

také oprávněni čerpat potřebné množství pracovního volna k výkonu činností 

souvisejících s jejich funkcí, přičemž k takovému čerpání pracovního volna poradce 

nemusí obdržet předchozí souhlas zaměstnavatele, tento je totiž dle naposledy 

zmiňovaného ustanovení zákoníku práce povinen absenci zaměstnance za účelem 

výkonu funkce poradce schválit. Poradci při takovémto čerpání pracovního volna 

přísluší náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, jemuž v souladu s ustanovením 

                                                 
142 CADIET, Loïc. Droit judiciare privé. 3. vydání. Paříž : Litec, 2000. 951 s. str. 109. ISBN 2-7111-
3225-0. 
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§ D 1423-59 zákoníku práce uhrazenou částku následně kompenzuje stát v pravidelných 

měsíčních platbách. 

Shora uvedené ustanovení § L 1442-5 zákoníku práce provádí ustanovení 

§ R 1442-5 téhož zákona, které vyjmenovává aktivity, jež poradce při výkonu své 

funkce činí, a za které mu přísluší finanční odměna. Jedná se nejen o činnosti přímo 

související s výkonem rozhodovací činnosti, ale též účast na shromážděních poradců či 

například aktivity související se státní správou pracovních soudů vykonávané prezidenty 

a viceprezidenty pracovních soudů a jejich sekcí.  

Výši finanční odměny stanoví ustanovení § D 1423-56 zákoníku práce na částku 

7,10 euro za hodinu. Tato částka přísluší poradci-zaměstnanci za každou hodinu 

věnovanou výkonu funkce mimo svou pracovní dobu, není-li zaměstnán, pak za každou 

hodinu strávenou plněním úkolů poradce v kteroukoli denní dobu. Odměna ve stejné 

výši pak v souladu s ustanovením § D 1423-57 přísluší rovněž poradci-zaměstnavateli, 

a to za každou hodinu věnovanou výkonu funkce vždy před osmou a po osmnácté 

hodině denní. Poradci zastupujícímu zaměstnavatele, který již nadále nepodniká, pak 

tato odměna přísluší za každou hodinu strávenou výkonem funkce. Podle posledně 

citovaného ustanovení zákoníku práce pak poradci-zaměstnavateli přísluší za každou 

hodinu věnovanou výkonu funkce v rozmezí osmé a osmnácté hodiny denní odměna ve 

dvojnásobné výši.  

Ustanovení § D 1423-58 zákoníku práce stanoví, že poradcům vzniká za každou 

započatou půlhodinu výkonu funkce nárok na výplatu odměny ve výši poloviny 

hodinové sazby. Odměna je v souladu s posledně uvedeným ustanovením vyplácena 

měsíčně. Podle ustanovení § D 1423-64 zákoníku práce jsou poradcům kompenzovány 

rovněž cestovní náklady vynaložené na přepravu do místa konání jednání a zpět. 

V souladu s ustanovením § L 1442-1 zákoníku práce může poradce také využít 

státem placeného vyššího odborného vzdělávání na některé ze státních škol či 

neziskových škol soukromých spjatých s organizacemi zaměstnavatelů nebo 

zaměstnanců či se zaměřujících výlučně na vzdělávání poradců. Ustanovení § L 1442-2 

zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatele umožnit svému zaměstnanci-poradci 

čerpat za účelem sebevzdělávání pracovní volno, a to nejvýše v délce šesti týdnů na 

dobu trvání mandátu. Po dobu pracovního volna rovněž náleží zaměstnanci náhrada 

mzdy vyplácená zaměstnavatelem. I v tomto případě jsou zaměstnavateli vynaložené 
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prostředky následně kompenzovány státem. Možnost bezplatného sebevzdělávání však 

poradci v praxi hojně využívána není.143 

Zákoník práce stanoví v ustanoveních §§ D 1423-65 až 1423-69 maximální 

počet hodin, které mohou poradci věnovat výkonu jednotlivých činností spojených 

s jejich funkcí a za které může být poradci vyplacena odměna.  

4.2.1. Volby poradců 

Volby poradců se konají každých pět let. V každém z obvodů jednotlivých 

pracovních soudů probíhají volby samostatně, na celém území Francie se však konají ve 

stejný den určený vyhláškou. Již dříve zvolení poradci se mohou nových voleb 

opakovaně účastnit, počet možných opakování mandátu není omezen.144  

Podmínky pro výkon aktivního volebního práva stanoví zákoník práce 

v ustanovení § L 1441-1. Voličem může být pouze osoba starší šestnácti let, která je 

zaměstnancem (eventuálně osobou zapsanou na seznamu uchazečů o zaměstnání, která 

již byla dříve zaměstnána) či zaměstnavatelem a je zapsaná do seznamu voličů. Tyto 

seznamy vedou všechny obce na francouzském území, a to zvlášť pro zaměstnance 

a zaměstnavatele, dále se pak tyto seznamy dělí podle činnosti, kterou volič vykonává 

jako svou profesi, do sekcí, na které jsou pracovní soudy rozděleny. Do seznamu voliče 

zapíše obec, na jejímž území volič vykonává svou hlavní profesní činnost. 

Podmínky pro výkon volebního práva pasivního stanoví zákoník práce 

v ustanovení § L 1441-16. Podle uvedeného ustanovení může být poradcem zvolena 

osoba francouzské národnosti starší dvaceti jedna let, která není nijak omezena ve 

výkonu svých občanských práv, a která je zapsána na seznamu voličů pro příslušnou 

sekci pracovního soudu, eventuálně osoba, která sice v seznamu zapsána není, ale 

splňuje podmínky vyžadované pro zápis nebo alespoň v minulosti na seznamu voličů 

figurovala, avšak nejdéle před deseti lety přestala vykonávat činnost, na jejímž základě 

byla v seznamu zapsána. Následující ustanovení zákoníku práce stanoví, že nikdo nesmí 

být poradcem více pracovních soudů najednou, žádný z kandidátů se též nemůže 

najednou ucházet o funkci poradce u více pracovních soudů či u více sekcí téhož soudu.  

                                                 
143 CADIET, Loïc. Droit judiciare privé. 3. vydání. Paříž : Litec, 2000. 951 s. str. 109.  ISBN 2-7111-
3225-0. 
144 Ministère de la Justice et des Libertés. Conseiller prud'hommes. Dostupné z WWW: 
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_conseiller_prudhomal.pdf 
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Podle ustanovení § L 1441-20 zákoníku práce nemůže být znovu zvolen 

poradce, kterému byla dříve uložena disciplinární sankce v podobě ztráty mandátu. 

Podle následujícího ustanovení zákoníku práce pak poradce, který odmítá být ustanoven 

do funkce či o němž bylo rozhodnutím prohlášeno, že se funkce zřekl, ztrácí na 

následujících pět let právo být opakovaně zvolen poradcem.   

Organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců mohou do voleb přihlašovat jimi 

vybrané kandidáty prostřednictvím kandidátních listin. Přihlášku však může rovněž 

podat kandidát sám, právní úprava možnost kandidatury nepodmiňuje účastí kandidáta 

ve sdružení zaměstnanců či zaměstnavatelů.145 

V souladu s ustanovením § L 1441-31 jsou kandidáti na funkci poradce-

zaměstnance působícího v konkrétní sekci pracovního soudu voleni těmi voliči, kteří 

jsou zapsání na seznamu voličů-zaměstnanců příslušné sekce daného pracovního soudu. 

Postup volby poradců-zaměstnavatelů je obdobný. Podle ustanovení § L 1441-34 

zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit svým zaměstnancům účastnit se 

hlasování ve volbách.  

Pro rozdělení voličů i kandidátů do jednotlivých pěti sekcí, je rozhodující 

činnost, jíž se profesně věnují.  Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec se však mohou 

věnovat vícero činnostem spadajícím do různých sekcí. Řešení této situace nabízí 

ustanovení § R 1441-6, resp. § R 1441-7 zákoníku práce, které stanoví, že v takovém 

případě je rozhodující hlavní činnost, tj. pro zaměstnavatele ta, v níž zaměstnává nejvíce 

zaměstnanců, pro zaměstnance pak ta, při které v první třetině roku předcházejícímu 

roku, v němž se konají volby, odpracoval nejvíce hodin. 

 Ačkoli paritní uspořádání senátů pracovních soudů napomáhá tomu, aby v řízení 

byly citlivě zváženy všechny zvláštnosti pracovněprávních vztahů, francouzská právní 

teorie si všímá také nešvarů, které jsou s ním spojeny. Zejména se pozastavuje nad tím, 

zda současný systém volby členů senátů umožňuje uplatnění zásady nestrannosti 

a nezaujatosti soudce, přičemž zdůrazňuje, že právě tato zásada by měla být pro celou 

soudní soustavu stěžejní. Skutečnost, že poradci jsou vybíráni ze seznamů sestavených 

organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců, sami jsou zaměstnavateli či zaměstnanci 

a následně rozhodují spor právě těchto dvou stran pracovněprávního vztahu, by jistě 

v jiném řízení představovala důvod pro vyloučení soudce pro jeho podjatost. Obhájci 
                                                 
145 Ministère de la Justice et des Libertés. Conseiller prud'hommes. Dostupné z WWW: 
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/doc/Presentation_du_metier_de_conseiller_prudhomal.pdf 
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současného systému zdůrazňují, že poradci po svém zvolení skládají v souladu 

s ustanovením § D 1442-13 zákoníku práce slib, ve kterém prohlašují, že svou funkci 

budou vykonávat nestranně. Záruku nestrannosti pracovního soudu jako celku pak má 

představovat zejména úprava případné intervence soudce z povolání v situaci, kdy 

poradci nejsou schopni usnést se absolutní většinou na podobě rozhodnutí konkrétní 

věci (o tomto institutu se blíže zmíním v kapitole 4.3.9.).146 

4.2.2.  Účast laiků v řízeních před pracovními soudy 

Podle ustanovení § L 1421-1 jsou ve všech senátech pracovních soudů 

rovnoměrně zastoupeni zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Konciliační senáty 

tvoří vždy jeden zástupce z každé strany pracovněprávního vztahu, stejně tak je tomu 

v senátech pro zkrácené řízení, senáty pro hlavní jednání pak tvoří minimálně dva 

zástupci obou táborů. 

V souladu s ustanovením § L 1423-4 může být prezidentem soudu zvolen jak 

zástupce zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, viceprezidentem soudu je pak vždy zástupce 

druhé skupiny. Tyto funkcionáře volí shromáždění (assemblée générale) poradců 

příslušného soudu.147 

Důvody vyloučení poradců z projednávání konkrétní věci upravuje zákoník 

práce v ustanovení § L 1457-1. Jsou jimi osobní zainteresovanost poradce na rozhodnutí 

sporu, příbuzenský či obdobný vztah k účastníkovi sporu, skutečnost, že v období 

jednoho roku předcházejícího projednání věci stál poradce proti účastníku sporu či jeho 

příbuzným v soudním sporu (ať už trestním či občanskoprávním), skutečnost, že daný 

poradce ve věci podával písemné vyjádření a konečně pracovněprávní vztah poradce 

s účastníkem sporu. 

 Svébytná soustava francouzských pracovních soudů je pouze jednostupňová. 

Odvolání proti rozhodnutím pracovních soudů projednávají obecné soudy, v nichž se 

laický prvek na hlasování o podobě rozhodnutí neúčastní.  

                                                 
146 BANDRAC, Monique in GUINCHARD, Serge et al. Droit processuel : Droit commun et droit 
comparé du procès. 2. vydání. Paříž : Dalloz, 2003. 1181 s. str. 567. ISBN 2-24-704765-3. 
147 CADIET, Loïc. Droit judiciare privé. 3. vydání. Paříž : Litec, 2000. 951 s. str. 110. ISBN 2-7111-
3225-0. 



72 
 

4.3.  Řízení v prvním stupni 

Jak již bylo řečeno výše, řízení před pracovními soudy podle 

ustanovení § R 1451-1 zákoníku práce upravuje občanský soudní řád s tím, že odchylky 

od tohoto obecného postupu stanoví zákoník práce v ustanoveních §§ L 1453-1 až 

1453-4 a dále v ustanoveních §§ R 1451-1 až R 1457-2. 

Zákoník práce v ustanovení § L 1411-1 zdůrazňuje, že hlavním účelem řízení je 

dosáhnout smíru sporných stran, autoritativní rozhodování sporu nastupuje až v případě, 

kdy pokusy o konciliaci nevedou ke zdárnému výsledku. 

Dle ustanovení § R 1453-3 zákoníku práce je řízení před pracovními soudy 

vedeno ústně.  

Specifickým rysem řízení je skutečnost, že vydání autoritativního rozhodnutí ve 

věci podmiňuje absolvování konciliačního řízení, které nebylo ukončeno smírem stran 

vztahujícím se k celému předmětu sporu. 

Výjimku z uvedeného pravidla upravuje zákoník práce v ustanovení § L 1245-2, 

když stanoví, že žaloby, jimiž se žalobce domáhá určení, že pracovněprávní vztah byl 

sjednán na dobu neurčitou, povinnou konciliační fázi neabsolvují a jsou ihned po jejich 

podání předloženy k rozhodnutí pracovnímu soudu. 

4.3.1.  Místní příslušnost 

Místní příslušnost pracovních soudů upravuje zákoník práce v ustanovení 

§ L 1412-1. Stanoví, že pracovním soudem místně příslušným k projednání sporu je ten, 

v jehož obvodu leží závod, v němž je práce vykonávána. V případě, kdy zaměstnanec 

vykonává práci z domova, či mimo jakýkoli závod, je pak místně příslušným soud, 

v jehož obvodu se nachází bydliště zaměstnance. Zaměstnanec je navíc oprávněn podat 

žalobu k pracovnímu soudu, v jehož obvodu byl zaměstnavatelem najat či kde se 

nachází sídlo zaměstnavatele. 

Obvody jednotlivých pracovních soudů jsou vymezeny ve vyhláškách, jimiž 

byly tyto soudy zřízeny.148 

                                                 
148 LABORDE, Jean-Pierre, ROJOT, Jacques. International Encyclopaedia for Labour Law and 
Industrial Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. 354s. str. 190. ISBN: 9065449051. 
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4.3.2.  Zahájení řízení 

Ustanovení § R 1452-1 zákoníku práce stanoví, že řízení je zahájeno žalobou 

adresovanou spisovně pracovního soudu nebo dobrovolným dostavením stran před 

konciliační senát pracovního soudu (burreau de conciliation).  

V žalobě žalobce označí účastníky sporu jménem, adresou a povoláním a popíše 

předmět sporu. Poté, kdy spisovna soudu obdrží žalobu, předvolá strany k jednání před 

konciliačním senátem, který je příslušný k vedení konciliačního řízení a zároveň je 

vyzve, aby si na jednání přinesly veškeré dokumenty, kterými hodlají argumentovat. 

V předvolání soud informuje žalovaného, že v případě, kdy se k jednání před 

konciliačním senátem nedostaví, může tento vydat rozhodnutí v jeho neprospěch pouze 

na podkladě tvrzení uvedených žalobcem v žalobě.149 

Řízení je ovládáno zásadou koncentrace.150 Podle ustanovení § R 1452-6 

zákoníku musí být všechny nároky plynoucí z téže pracovní smlouvy předmětem 

jediného řízení, ledaže skutečnost, která zakládá další nárok jednoho ze subjektů téže 

pracovněprávního vztahu vůči subjektu druhému, nastala či vyšla najevo až poté, co byl 

dřívější spor soudem projednán. V souladu s ustanovením § R 1452-7 zákoníku práce je 

jakýkoli další nárok vzešlý z pracovněprávního vztahu totožných subjektů možné 

uplatnit v jakémkoli stádiu řízení dříve zahájeného, tedy i v případném odvolacím 

řízení. Neuplatní se tedy zásada obecně platná pro jiná občanskoprávní řízení, která 

stanoví nepřípustnost uvádění nových skutečnostní v odvolacím řízení.151 Podle 

posledně uvedeného ustanovení tak proti účastníku, který takto uplatnil svůj nový nárok 

v řízení o jiné žalobě nelze namítat, že se jej dříve nepokusil vyřešit v konciliačním 

řízení. Žalobu, jejímž prostřednictvím žalobce uplatňuje nárok, který mohl uplatnit 

v řízení již dříve probíhajícím, soud odmítne.152 

Uplatnění zásady koncentrace v úpravě řešení individuálních pracovních sporů 

reaguje na skutečnost, že z téhož pracovněprávního vztahu může oběma jeho subjektům 

                                                 
149 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
900 s. str. 726. ISBN 978-2-7110-1929-8. 
150 CROZE, Hervé, MOREL, Christian, FRADIN, Olivier. Procédure civile : Manuel pédagogique et 
pratique. Paříž : Litec, 2001. 403 s. str. 163. ISBN 2-7111-3281-1. 
151 HÉRON, Jacques. Droit judiciare privé. 2. vydání. Paříž : Montchrestien, 2002. 937 s. str. 476. ISBN: 
2-7076-1308-8. 
152 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu (Cour de cassation, Chambre sociale) ze dne 
23. 4. 1986. č.j. 83-41517 
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plynout velké množství různých nároků. Cílem úpravy je jistě dosažení větší 

hospodárnosti řízení, může však zároveň chránit zaměstnavatele před šikanózním 

chováním jím propuštěného zaměstnance, který by se výplaty každého z plnění, na které 

mu vznikl nárok v souvislosti s ukončením pracovněprávního vztahu, domáhal 

samostatně podanou žalobou.153 

Podle ustanovení § R 1452-1 citovaného předpisu zahájení řízení před 

pracovním soudem přerušuje promlčecí dobu žalovaného nároku, a to i případě, kdy 

pracovní tribunál není k projednání dané věci příslušný. 

4.3.3.  Zastoupení 

 Právní úprava institutu zastoupení v řízení před pracovními soudy oproti 

ostatním občanskoprávním řízením zužuje účastníkům možnost využití procesního 

zastoupení.  

Podle ustanovení § R 1453-1 zákoníku práce, jsou totiž účastnící řízení povinni 

účastnit se jednání před pracovním soudem osobně, osobní účast není vyžadována 

tehdy, je-li účastník v řízení zastoupen. Citované ustanovení zároveň podmiňuje 

možnost využití procesního zastoupení legitimním důvodem na straně účastníka. Pojem 

legitimní důvod však soudy vykládají široce.154 Neomezená je však možnost účastníků 

sporu využít v řízení před pracovním soudem služeb asistenta. 

Osoby, kterými se účastníci mohou nechat zastoupit či jejichž asistence mohou 

využít, vyjmenovává zákoník práce v ustanovení § R 1453-2. Jsou jimi zaměstnanci či 

zaměstnavatelé profesně se věnující obdobné činnosti, jako daný účastník sporu, 

zástupci zaměstnanců v odborových organizacích či zástupci zaměstnavatelů 

v organizacích zaměstnavatelů, manžel, registrovaný partner či druh a v neposlední řadě 

advokáti. Pro zaměstnavatele je tento výčet rozšířen o člena jeho závodu.  

Právní úprava nevylučuje, aby osoba plnící funkci zástupce či asistenta účastníka 

sporu byla zároveň poradcem, podle ustanovení § L 1453-2 zákoníku práce však 

poradce nemůže tyto služby poskytovat u sekce, v níž sám působí. Podle téhož 

ustanovení pak rovněž poradce nemůže zastupovat či asistovat účastníkům řízení před 

                                                 
153 HÉRON, Jacques. Droit judiciare privé. 2. vydání. Paříž : Montchrestien, 2002. 937 s. str. 475. ISBN: 
2-7076-1308-8. 
154 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
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senátem pro zkrácené řízení, je-li sám členem tohoto senátu. Ustanovení § L 1453-3 

citovaného zákona vylučuje, aby strany zastupovali či jim asistovali prezidenti 

a viceprezidenti pracovních soudů.  

Kasační soud však s touto úpravou zásadně nesouhlasí a zastává názor, že 

úprava umožňující, aby zástupce účastníka byl osobou, která zároveň u téhož soudu 

vykonává funkci poradce, je v rozporu s požadavkem nezávislosti a nestrannosti soudu 

ve smyslu článku č. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.155 

4.3.4.  Konciliační řízení 

Jak již bylo řečeno výše, účastníci veškerých sporů, k jejichž rozhodnutí je 

příslušný pracovní soud, s výjimkou sporů o určení, že pracovněprávní vztah byl 

sjednán na dobu neurčitou, jsou povinni pokusit se svůj spor nejprve vyřešit smírně 

v konciliačním řízení. Rozsudek vydaný v řízení o pracovním sporu, který nebyl 

projednán v konciliačním řízení, je stižen neplatností.156 

Konciliační řízení probíhá před konciliačním senátem (burreau de conciliation), 

který je zřízen u každé z pěti sekcí příslušného pracovního soudu. Koná se neveřejně 

s výjimkou případů, kdy je v rámci řízení vydáváno některé z předběžných opatření dle 

ustanovení § R 1454-14 zákoníku práce. 

Konciliační senát strany k předmětu sporu vyslechne a snaží se dosáhnout toho, 

aby spor vyřešily smírně. Smíru uzavřenému mezi účastníky konciliačního řízení pak 

může pracovní soud udělit povahu vykonatelného rozhodnutí.157 

Kromě pravomocí, které jsou konciliačnímu senátu svěřeny za účelem vedení 

konciliačního řízení, disponuje také určitými pravomocemi soudního orgánu, které mu 

umožňují reagovat na skutečnosti nastalé v průběhu řízení a v případě potřeby vydat 

předběžné opatření.158 Taxativní výčet opatření, která může konciliační senát vydat, 

uvádí ustanovení § R 1454-14 zákoníku práce. V souladu s tímto ustanovením může 

konciliační senát kromě opatření vyšetřovacích a zajišťovacích vydat také opatření, 

kterým zaměstnavateli uloží povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, 

                                                 
155 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu (Cour de cassation, Chambre sociale) ze dne 
3. 7. 2001. č.j. 99-42735. 
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výplatní lístek či jakýkoli jiný dokument, jehož vydání zaměstnavateli ukládá zákon, 

nebo vyplatit zaměstnanci dlužnou mzdu či náhradu škody v maximální výši 

šestinásobku průměrné mzdy za poslední tři měsíce za podmínky, že se tento nárok 

zaměstnance nejeví zjevně sporným. Nesplnění takto uložených povinností může dle 

shora uvedeného ustanovení konciliační senát sankcionovat pokutou. Všechna tato 

opatření může konciliační senát vydat i v nepřítomnosti žalovaného, ten pak navíc dle 

ustanovení § R 1454-16 zákoníku práce nemůže předběžné opatření napadnout 

odvoláním či dovoláním samostatně, nýbrž pouze spolu s podáním opravného 

prostředku proti rozhodnutí ve věci samé.  

Opatření vydaná konciliačním senátem jsou v souladu s posledně jmenovaným 

ustanovením v případě potřeby předběžně vykonatelná již momentem jejich vyhotovení. 

Vzhledem ke své předběžné povaze však nepředstavují v případném dalším řízení před 

senátem pro hlavní jednání překážku věci pravomocně rozhodnuté.  

Předběžná opatření však mohou být vydána pouze v případě neúspěchu 

konciliačního řízení či nemožnosti jeho provedení. V reakci na skutečnost, že 

konciliační senát při vydávání předběžného opatření opouští svou roli konciliátora 

a stává se tím, kdo ve věci autoritativně rozhoduje, právní úprava konciliačního řízení 

stanoví, že v případě, kdy je vydáváno předběžné opatření, se jednání koná veřejně.159  

V ustanoveních §§ R 1454-4 a R 1454-17 zákoník práce upravuje právní 

následky neúčasti účastníku sporu na konciliačním jednání. V případě, kdy se k jednání 

bez náležité omluvy nedostaví žalobce a zároveň neprokáže, že mu v účasti na jednání 

zabránila zákonem uznaná překážka, prohlásí senát žalobu i předvolání za neúčinné. 

Stejnou žalobu pak může žalobce podat znovu již pouze jednou, pokud však žalobci 

v účasti na jednání nařízeném k projednání této opakované žaloby zabrání 

nepředvídatelná událost, může senát připustit další opakování podání téže žaloby. 

Nedostaví-li se ke konciliačnímu řízení bez omluvy žalovaný, konciliační senát věc 

postoupí senátu pro hlavní jednání, ještě předtím však v případě potřeby vydá některé 

z předběžných opatření. Postoupení věci však žalovaný odvrátí, pokud prokáže, že mu 

předvolání k jednání bez jeho zavinění nebylo doručeno, či že mu v účasti na jednání 

zabránila zákonem uznaná překážka. V nastíněných případech je ve věci nařízeno nové 

konciliační jednání, ke kterému jsou účastnici opětovně předvoláni. 
                                                 
159 HÉRON, Jacques. Droit judiciare privé. 2. vydání. Paříž : Montchrestien, 2002. 937 s. str. 478. ISBN: 
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O výsledku konciliačního řízení je sepsán protokol. V případě, kdy strany během 

konciliace uzavřely o celém předmětu sporu, či alespoň o jeho části, smír, obsahuje 

protokol dle ustanovení § R 1454-10 zákoníku práce jeho doslovné znění. Podle 

ustanovení § R 1454-11 citovaného zákona je tento protokol exekučním titulem. 

Nebylo-li smíru dosaženo vůbec či nikoli o celém předmětu sporu, jsou nároky, 

které mezi stranami zůstaly nadále sporné, poznamenány do spisu či do protokolu 

o neúspěšném konciliačním řízení. Věc pak v souladu s ustanovením § R 1454-17 

zákoníku práce konciliační senát postoupí senátu pro hlavní jednání, přičemž může 

zároveň účastníkům stanovit lhůtu, ve které mohou soudu předložit důkazy, o které 

hodlají opřít svá tvrzení. 

Přes veškeré snahy francouzského zákonodárce je však konciliační řízení 

ukončeno úspěšně jen zřídka, účastníci řízení totiž dle statistik pracovních soudů 

o předmětu sporu uzavřou smír jen v 9 % případů.160 

4.3.5.  Řízení před senátem pro hlavní jednání (bureau de 

jugement) 

 Jakmile konciliační senát postoupí žalobu senátu pro hlavní jednání k vydání 

rozsudku, další průběh jednání se odvíjí podle jednoho ze dvou možných scénářů. Má-li 

tento senát k dispozici veškeré podklady potřebné k projednání věci, nařídí ihned 

jednání, ke kterému předvolá účastníky řízení. V opačném případě musí nejprve 

proběhnout příprava jednání. Provedením přípravy je pověřen poradce zpravodaj 

(conseiller raporteur).161  

4.3.5.1. Příprava jednání  

Přípravu jednání zákoník práce upravuje v ustanovení § R 1454-1 

a následujících. Jedná se o fakultativní stádium řízení. Jeho provedení může nařídit 

svým rozhodnutím konciliační senát ve chvíli, kdy věc po neúspěšném konciliačním 

řízení postupuje senátu pro hlavní jednání (bureau de jugement), přičemž provedení 

přípravy jednání považuje za nezbytné, nebo jej nařídí právě senát pro hlavní jednání, 
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pokud sezná, že jemu postoupená věc není připravena tak, aby mohla být bez dalšího 

projednána a rozhodnuta.162 

Provedením přípravy jednání je možno pověřit jednoho či dva poradce. Obvykle 

je pověřován pouze poradce jeden, jsou-li však pověřeni dva, je jeden vybrán z řad 

zaměstnavatelů, druhý z řad zaměstnanců. Jejich úkolem je zejména obstarat veškeré 

poklady, které bude soud potřebovat k vydání rozhodnutí ve věci. V rozhodnutí, kterým 

se poradce pověřuje provedením přípravy, se mu také stanoví lhůta ke splnění tohoto 

úkolu. Poradce provádějící přípravu jednání může být později členem senátu, který věc 

projednává.163 

Pravomoci poradce pověřeného provedením přípravy upravuje zákoník práce 

v ustanovení § R 1454-3. Stanoví, že poradce může účastníky předvolat k podání 

vysvětlení o skutečnostech nezbytných pro projednání věci či jim uložit povinnost 

předložit libovolný potřebný dokument. Uzná-li to za vhodné, může též vyslechnout 

jakoukoli osobu za účelem ověření tvrzení účastníků. V neposlední řadě má též na 

základě ustanovení § R 1454-4 téhož zákona pravomoc činit jakékoli vyšetřovací 

a zajišťovací úkony. 

Dle ustanovení § R 1454-6 zákoníku práce mají rozhodnutí poradce zpravodaje 

předběžnou povahu, pro následné rozhodnutí senátu pro hlavní jednání tedy nepůsobí 

překážku rei iudicatae.  

O průběhu přípravy poradce zpravodaj sepíše zprávu a věc postoupí příslušnému 

senátu pro hlavní jednání.164 

4.3.5.2. Jednání před senátem pro hlavní jednání 

Jak již bylo řečeno výše, senátu pro hlavní jednání může být věc postoupena 

bezprostředně po neúspěšném konciliačním řízení či až po provedené přípravě. Jde-li 

o první z nastíněných možností, může jednání v souladu s ustanovením § R 1454-17 

zákoníku práce se souhlasem stran proběhnout ihned po ukončení konciliačního řízení, 

a to za podmínky, že věc lze rozhodnout na místě a způsob, jakým bylo konciliační 
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řízení vedeno, takový postup umožňuje. Nejsou-li tyto podmínky splněny, jsou účastníci 

řízení písemně předvoláni k pozdějšímu jednání ve věci.  

Samotná skutečnost, že řízení o sporu účastníků pracovněprávního vztahu 

dospělo do stádia, kdy je žaloba projednávána senátem pro hlavní, nevylučuje, aby bylo 

řízení ukončeno smírně. Možnost smírného vyřešení sporu v jednání před tímto senátem 

předvídá ustanovení § R 1454-22 zákoníku práce. Úplné znění smíru je zahrnuto do 

protokolu o provedeném jednání, který má dle posledně uvedeného ustanovení povahu 

exekučního titulu. Uzavření smíru v tomto stadiu řízení je však velice výjimečným 

jevem, který nastává zejména při projednávání žalob na určení, že pracovněprávní vztah 

byl sjednán na dobu neurčitou, které v souladu s již výše citovaným ustanovením 

§ L 1245-2 zákoníku práce neabsolvují povinné konciliační řízení a jsou ihned po jejich 

nápadu předloženy k rozhodnutí přímo senátu pro hlavní jednání. V uvedeném případě 

totiž řízení před tímto senátem poskytuje první příležitost, kdy je možné usilovat o to, 

aby strany dosáhly o předmětu sporu dohody.165 

 Výrazně častěji však jednání probíhá tak, že senát pro hlavní jednání vyslechne 

účastníky sporu a následně se odebere k závěrečné poradě. 

4.3.6.  Dokazování 

Zákoník práce kromě níže uvedených výjimek nestanoví zvláštní úpravu 

dokazování v řízeních probíhajících před pracovními soudy, použije se tedy obecná 

úprava dokazování obsažená v občanském soudním řádu. 

Výjimku představuje ustanovení § R 1454-18 zákoníku práce, které stanoví, že 

konciliační senát může po ukončení neúspěšného konciliačního řízení stranám stanovit 

lhůtu, v níž jsou povinny soudu předložit důkazy, o které hodlají v řízení před senátem 

pro hlavní jednání opírat svá tvrzení.  

Právní úprava též stanoví podmínku, aby v jednání před jakýmkoli ze senátů 

pracovního soudu byli účastníci vyslechnuti, jsou-li jednání přítomni. 
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4.3.7.  Náklady řízení 

 Řízení před pracovními soudy nepodléhá poplatkové povinnosti,166 podle 

ustanovení § 696 občanského soudního řádu však pracovní soud může účastníkovi, 

který ve sporu neuspěl, uložit povinnost úhrady nákladů protistrany. 

 Nemajetní účastníci řízení mohou požádat o udělení soudní pomoci pro 

nemajetné osoby (aide juridictionnelle) dle zákona č. 91-647 z 10. 7. 1991 o soudní 

pomoci (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). O udělení této 

pomoci mohou podle ustanovení § 2 shora uvedeného zákona požádat jak fyzické 

osoby, tak osoby právnické, které svou činností nesledují dosažení zisku. 

4.3.8.  Zvláštní úprava řízení o výpovědi z ekonomických důvodů 

 Shora uvedená úprava řízení před pracovními soudy je v případě, kdy se spor 

týká ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí zdůvodněnou 

ekonomickou situací zaměstnavatele, modifikována zvláštní úpravou obsaženou 

v ustanovení § R 1456-1 zákoníku práce a následujících.167 

 Zvláštní úprava zejména stanoví lhůty, v nichž musí být věc projednána. Podle 

ustanovení § R 1456-2 citovaného předpisu musí konciliační řízení proběhnout do 

jednoho měsíce od chvíle, kdy byla pracovnímu soudu doručena žaloba.  

 V případě neúspěchu konciliace konciliační senát věc postoupí senátu pro hlavní 

jednání, ten podle ustanovení § R 1456-4 zákoníku práce musí ve věci rozhodnout ve 

lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy pracovní soud obdržel žalobu. Nejprve však 

konciliační senát rozhodne, jaká opatření bude nutno učinit za účelem prošetření věci 

a v jakých lhůtách tak má být učiněno, přičemž nesmí stanovit lhůtu delší tří měsíců. 

Zároveň strany vyzve k podání vyjádření ve věci, k tomuto úkonu stranám rovněž 

stanoví lhůtu.  

 Ustanovení § R 1456-5 zákoníku práce pak stanoví, že v případě, kdy je jedné 

sekci pracovního soudu doručeno vícero žalob napadajících ukončení pracovního 

poměru výpovědí z ekonomických důvodů učiněných týmž zaměstnavatelem, 

konciliační senát rozhodne o jejich spojení do jediného řízení.  

                                                 
166 CRISTAU, Antoine. Droit du travail. 5. vydání. Paříž : Hachette, 2008. 261 s. str. 18. ISBN 978-2-01-
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4.3.9.  Rozhodnutí 

 O předmětu sporu soud rozhodne rozsudkem (jugement), který se vyhlásí 

zpravidla hned po ukončení jednání, není-li tomu tak, je stranám oznámeno datum, kdy 

k vyhlášení rozsudku dojde.168 

 Podle ustanovení § R 1454-23 zákoníku práce jsou rozsudky senátu pro hlavní 

jednání přijímány absolutní většinou hlasů. Z požadavku absolutní většiny plyne, že 

vydání rozsudku ve věci je podmíněno souhlasem tří ze čtyř poradců. Není tedy možné 

vydat rozhodnutí v případě, kdy se dva z poradců shodnou na totožném řešení věci, 

ovšem žádný ze dvou zbývajících poradců s daným řešením nesouhlasí, přičemž každý 

z nich nabízí své vlastní odlišné řešení. Při dosažení nastíněné situace se postupuje 

stejně, jako by závěrečná porada poradců skončila rovností hlasů.169 

Dosažení absolutní většiny však může být vzhledem k paritnímu složení senátu 

obtížné. Na možnou bezvýchodnost této situace reaguje ustanovení § R 1454-23 

zákoníku práce ve spojení s ustanovením § R 1454-29 téhož předpisu. Tato ustanovení 

stanoví, že v případě, kdy se senát pro hlavní jednání není schopen usnést na určitém 

znění rozsudku absolutní většinou, je jednání odročeno. Při dalším jednání, které se 

musí konat nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy došlo k odročení, již 

o žalobě nerozhoduje senát složený výhradně z laiků, nýbrž senát doplněný o soudce 

z povolání působícího u soudu prvního stupně práva obecného (tribunal de grande 

instance), který senátu předsedá. Úkony učiněné při dřívějším jednání ve věci se kvůli 

přítomnosti nového člena senátu činí znovu.  

Úkolem soudce je svým rozhodujícím hlasem předsedy senátu při závěrečné 

poradě rozhodnout nerozhodný výsledek hlasování poradců. Soudce se svým hlasem 

podílí na rozhodování pouze těch dílčích otázek, na jejichž řešení se laici nebyli schopni 

při hlasování usnést absolutní většinou.170 Při výkonu výše popsané funkce je soudce 

francouzskou právní úpravou označován jako „juge départiteur“, tento pojem může být 

volně přeložen jakou soudce s rozhodujícím hlasem.  

                                                 
168 CROZE, Hervé, MOREL, Christian, FRADIN, Olivier. Procédure civile : Manuel pédagogique et 
pratique. Paříž : Litec, 2001. 403 s. str. 314.  ISBN 2-7111-3281-1. 
169 HÉRON, Jacques. Droit judiciare privé. 2. vydání. Paříž : Montchrestien, 2002. 937 s. str. 482. ISBN: 
2-7076-1308-8. 
170 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
900 s. str. 736. ISBN 978-2-7110-1929-8. 
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 Senát pro hlavní jednání, který se při prvním hlasování ve věci neusnesl na 

určité podobě rozhodnutí absolutní většinou, by se měl účastnit následujícího jednání 

konaného za účasti soudce ve stejném složení. Nemůže-li se některý z poradců 

pozdějšího jednání účastnit, postará se v souladu s ustanovením § R 1454-30 zákoníku 

práce sám o své nahrazení jiným poradcem zastupujícím tutéž stranu pracovněprávního 

vztahu a působícího v totožné sekci daného pracovního soudu. Pokud svého nástupce 

neobstará sám absentující poradce, zajistí nápravu prezident či viceprezident 

příslušného soudu. Ustanovení § R 1454-31 téhož předpisu však počítá i se situací, kdy 

se nepodaří zajistit přítomnost plně složeného senátu na pozdějším jednání. V takovém 

případě pak věc rozhoduje pouze soudce s rozhodujícím hlasem, přítomní poradci se 

však jednání účastní a soudci poskytnou své názory na spravedlivé řešení věci.171 

 Intervenci soudce s rozhodujícím hlasem vyžaduje v průměru každá pátá žaloba 

projednávaná pracovním soudem.172 

 V souladu s ustanovením § R 1454-26 zákoníku práce je rozsudek stranám sporu 

zaslán doporučeným dopisem.  

4.3.10. Zkrácené řízení 

Individuální pracovní spor může být pracovním soudem projednán rovněž ve 

zkráceném řízení, jeho úpravu obsahuje zákoník práce v ustanovení § R 1455-1 

a následujících. 

 Senát, který rozhoduje spor projednávaný ve zkráceném řízení (formation de 

référé), je dvoučlenný, složený z jednoho poradce zastupujícího zaměstnance a jednoho 

zastupujícího zaměstnavatele, v předsednictví se střídají.173 U každého pracovního 

soudu je zřízen jeden senát pro zkrácené řízení, který je společný všem pěti sekcím 

daného soudu.  

 Ve zkráceném řízení jsou projednávány spory, jež vyžadují bezodkladné 

rozhodnutí. Zkrácené řízení je podle ustanovení § R 1455-9 zákoníku práce zahájeno 

                                                 
171 HÉRON, Jacques. Droit judiciare privé. 2. vydání. Paříž : Montchrestien, 2002. 937 s. str. 483. ISBN: 
2-7076-1308-8. 
172 LABORDE, Jean-Pierre, ROJOT, Jacques. International Encyclopaedia for Labour Law and 
Industrial Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. 354s. str. 191. ISBN: 9065449051. 
173 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
900 s. str. 737. ISBN 978-2-7110-1929-8. 
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dobrovolným dostavením stran před senát pro zkrácené řízení, o projednání věci ve 

zkráceném řízení může také požádat žalobce, v takovém případě je pak žalovaný 

k jednání ve zkráceném řízení předvolán. 

 Ve zkráceném řízení soud rozhoduje opatřením (mesure). K projednání věci 

soud nařídí jednání, při kterém strany vyslechne. Opatřením může soud rozhodnout ve 

všech věcech, jejichž projednání spadá do pravomoci pracovního soudu, může jím též 

pouze potvrdit existenci sporu. Opatřením však nemůže rozhodnout o těch právech 

a povinnostech účastníků, o kterých mezi nimi panují zásadní rozpory. I v případě 

zásadního rozporu stran však může pracovní soud ve zkráceném řízení podle ustanovení 

§ R 1455-6 občanského soudního řádu vydat jakékoli zajišťovací opatření či opatření, 

kterým účastníkům uloží povinnost navrátit jejich vzájemné právní poměry v původní 

stav, a to zejména z důvodu prevence vzniku škody či dokonání zjevně nedovoleného 

zásahu do práv. Žaluje-li žalobce v řízení na splnění povinnosti, která se jeví jako 

nesporná, může soud vydat opatření, kterým žalovanému uloží uhradit žalobci určitou 

částku či přikáže vykonat určitou činnost.  

 V případě, kdy se poradci neshodnou na konkrétním znění opatření, je jednání 

v souladu s ustanovením § R 1454-29 zákoníku práce odročeno. Při následném jednání 

konaném nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy k odročení došlo, věc projednává již 

senát tříčlenný, jemuž předsedá soudce s rozhodujícím hlasem. Není-li vzhledem 

k okolnostem možné, aby se senát pro zkrácené řízení sešel ve shora uvedené lhůtě ve 

stejném složení, rozhoduje spor při následném jednání pouze soudce s rozhodujícím 

hlasem. 

 Je-li senátu pro zkrácené řízení předložena žaloba ve věci, která vyžaduje 

urychlené projednání, avšak tento senát nemá pravomoc ji projednat, senát pro zkrácené 

řízení se nejprve pokusí přimět strany vyřešit spor smírně, v případě neúspěchu pak 

žalobu postoupí senátu pro hlavní jednání.174 

 Podle ustanovení § R 1455-4 zákoníku práce musí senát pro zkrácené řízení 

zasedat minimálně jednou týdně, konkrétní den určí vnitřní předpisy jednotlivých 

pracovních soudů. 

                                                 
174 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
900 s. str. 738. ISBN 978-2-7110-1929-8. 
 



84 
 

 Proti opatření vydanému ve zkráceném řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 

dnů, přičemž pro počátek běhu odvolací lhůty je dle ustanovení § 528 občanského 

soudního řádu určující okamžik doručení. Podle ustanovení § R 1455-11 zákoníku práce 

se na úpravu odvolacího řízení obdobně použijí ustanovení upravující odvolání proti 

rozsudku pracovního soudu. Opatření vydané senátem pro zkrácené řízení však nelze 

napadnout námitkou (o opravných prostředcích se zmíním níže v kapitole 4.4.) 

4.3.11. Výkon rozhodnutí  

Ustanovení § R 1454-27 zákoníku práce stanoví, že pracovní soudy nejsou 

nadány pravomocí rozhodnout o nedobrovolném výkonu svých rozsudků. Výkon 

rozsudků vydaných pracovními soudy tedy upravuje občanský soudní řád a zákoník 

občanských exekučních řízení (Code des procédures civiles d'exécution). Podle těchto 

předpisů nucený výkon rozhodnutí pracovních soudů nařizuje soudní vykonavatel 

(huissier de justice), případné spory v průběhu exekučního řízení pak rozhoduje 

exekuční soudce (juge de l'exécution), 

Zákoník práce pak prohlašuje za ex lege předběžně vykonatelné takové 

rozsudky, které nelze napadnout odvoláním, či které ukládají zaměstnavateli povinnost 

vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, výplatní lístek či jakýkoli jiný 

dokument, k jehož vydání je zaměstnavatel ze zákona povinen. 

Předběžně vykonatelné jsou též rozsudky, jimiž soud ukládá zaměstnavateli 

povinnost uhradit zaměstnanci dlužnou mzdu či odškodnění, a to maximálně do výše 

devítinásobku průměrné mzdy zaměstnance za poslední tři měsíce. V tomto posledním 

případě však soud podle ustanovení § R 1454-28 zákoníku práce musí v rozsudku 

výslovně uvést, že se jedná o rozsudek předběžně vykonatelný. Tato zmínka však 

v praxi v rozsudcích často uvedena není.175 Senát Kasačního soudu pro sociální věci 

však judikoval, že takovéto opomenutí ze strany soudu by představovalo překážku 

výkonu rozhodnutí, a proto považuje i tyto rozsudky za předběžně vykonatelné ze 

zákona.176  

                                                 
175 CROZE, Hervé, MOREL, Christian, FRADIN, Olivier. Procédure civile : Manuel pédagogique et 
pratique. Paříž : Litec, 2001. 403 s. str. 315. ISBN 2-7111-3281-1. 
176 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu ze dne 17. 7. 1996, č.j. 94-19589 
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4.4.  Řízení v navazujících stupních 

Pro zodpovězení otázky, zda je možné rozhodnutí pracovního tribunálu 

napadnout odvoláním, je zásadní předmětu sporu, respektive jeho hodnota. Podle 

ustanovení § R 1462-1 zákoníku práce v případě, kdy zaměstnanec žaluje na vydání 

dokumentů, jenž je zaměstnavatel ze zákona povinen vydat, či v případě, kdy hodnota 

předmětu sporu nepřesahuje částku stanovenou prováděcím předpisem, není odvolání 

přípustné. Prováděcím předpisem je ustanovení § D 1462-3 zákoníku práce, které tento 

limit stanoví na částku 4.000 eur. 

Dle francouzské terminologie pracovní soud v nastíněných případech rozhoduje 

v prvním a zároveň posledním stupni (en premeir et dernier ressort). Tato rozhodnutí 

však lze napadnout dovoláním, které projedná Kasační soud (Cour de Cassation).  

V ostatních případech lze rozsudek pracovního soudu napadnout odvoláním. 

Lhůtu k podání odvolání stanoví ustanovení § R 1461-1 zákoníku práce na jeden měsíc, 

podle ustanovení § 528 občanského soudního řádu je pro počátek lhůty určující 

okamžik doručení rozsudku. K projednání odvolání je podle následujícího ustanovení 

téhož předpisu příslušný Odvolacího soud, konkrétně pak jeho senát pro sociální věci 

(chambre sociale de la Cour d´appel). V odvolacím řízení účastníci dle ustanovení 

§ R 1461-2 citovaného předpisu nemusí být zastoupeni advokáty. 

Podání odvolání má suspenzivní účinek, s výjimkou případů, kdy je odvoláním 

napadán rozsudek, jež je v souladu s ustanovení § R 1454-28 zákoníku práce předběžně 

vykonatelný.177 

Zvláštní opravný prostředek pak představuje námitka (opposition), jejímž 

prostřednictvím účastník sporu napadá rozhodnutí vydané při jednání, kterého se 

nezúčastnil, přičemž namítá, že k tomuto jednání nebyl řádně předvolán. Podání 

námitky upravuje zákoník práce v ustanovení § R 1463-1. Stanoví, že k jejímu 

projednání je příslušný senát pro hlavní jednání. Tento k projednání námitky nařídí 

jednání, na jehož průběh se obdobně použijí ustanovení zákoníku práce upravující 

jednání před pracovním soudem v prvním stupni. Pokud se účastník, který námitku 
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podal, k tomuto jednání nedostaví, prohlásí pracovní soud námitku za neplatnou. 

V takovém případě pak účastník sporu nemá možnost opakovaného podání námitky.178 

4.5.  Alternativní metody řešení individuálních pracovních sporů 

Jak jsem již zmínila v předchozích kapitolách, projednání sporu v některém 

z řízení představujícím alternativní metodu řešení sporů, zejména v řízení rozhodčím, 

může být pro účastníky v mnoha ohledech výhodné.  

Francouzský zákonodárce však zejména kvůli skutečnosti, že zaměstnanec má 

téměř vždy ve sporu postavení slabší smluvní strany, považuje individuální pracovní 

spory za natolik citlivé, že ustanovením § L 1411-4 zákoníku práce zcela vylučuje 

možnost, aby tyto byly projednány jinak než v řízení před pracovním soudem, či jiným 

soudem, kterému byla pravomoc k projednávání některého z druhů individuálních 

pracovních sporů svěřena zákonem. Rozhodčí doložka sjednaná v rozporu s uvedeným 

ustanovením by byla absolutně neplatná.179 

Zákaz sjednání rozhodčí doložky v pracovní smlouvě formulovaný 

francouzským právem se neuplatní v případě, kdy se daná pracovní smlouva v souladu 

s pravidly mezinárodního práva soukromého řídí jiným než francouzským právem. 

Kasační soud však judikoval, že i přes skutečnost, že strany pracovněprávního vztahu 

s mezinárodním prvkem rozhodčí doložkou platně přenesly pravomoc k řešení sporů na 

rozhodčí orgán, může zaměstnanec spor rovněž předložit k rozhodnutí francouzskému 

pracovnímu soudu. Za dostatečný podklad pro jeho pravomoc rozhodnout spor totiž 

kasační soud považuje skutečnost, že práce je vykonávána na francouzském území.180 

Dle právního názoru Kasačního soudu je rozhodčí doložka platná pouze tehdy, pokud se 

zaměstnanec rozhodne být jí vázán. V případě, kdy se zaměstnanec rozhodne rozhodčí 

doložku využít, je toto jeho rozhodnutí závazné i pro zaměstnavatele.181 

Formulace posledně uvedeného ustanovení zákoníku práce svěřující 

rozhodování individuálních pracovních sporu do výlučné pravomoci pracovních soudů, 

                                                 
178 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciare privé. 8. vydání. Paříž : LexisNexis, 2013. 
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179 LABORDE, Jean-Pierre, ROJOT, Jacques. International Encyclopaedia for Labour Law and 
Industrial Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. 354s. str. 192. ISBN: 9065449051. 
180 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu ze dne 16. 2. 1999, č.j. 96-40643. 
181 CASTELLANE, Beatrice Arbitration in Employment Relationship in France. Journal of International 
Arbitration. roč. 2009. č. 26 (2). 293- 299 s. str. 293 Dostupné také z WWW: 
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se francouzským právním teoretikům nejeví jako zcela jednoznačná. Kasačním soudem 

byla vyložena tak, že striktní zákaz využití rozhodčího řízení k projednání pracovního 

sporu se neuplatní rovněž tehdy, byla-li rozhodčí doložka sjednána po ukončení 

pracovněprávního vztahu, kdy mezi spornými stranami nadále není vztah nadřízenosti 

a podřízenosti.182  

4.5.1.  Soudní mediace (médiation judiciaire) 

K řešení individuálního pracovního sporu lze také využít služeb mediátora. 

Ustanovení upravující mediaci byla do občanského soudního řádu začleněna vyhláškou 

č. 96-652 z 22. 7. 1996 (Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996), tato alternativní metoda 

řešení sporů je nyní upravena v ustanoveních §§ 131-1 až 131-15 občanského soudního 

řádu. 

Podle ustanovení § 131-1 občanského soudního řádu může soudce, který 

rozhoduje spor, se souhlasem stran povolat třetí osobu k tomu, aby účastníky sporu 

vyslechla a následně jim umožnila konfrontovat jejich náhledy na předmět sporu za 

účelem nalezení řešení sporu schůdného pro obě strany. Pravomoc k určení osoby 

mediátora toto ustanovení přiznává i soudci projednávajícímu věc v odvolacím řízení či 

v řízení zkráceném.183 

Zvláštnosti v úpravě řízení před pracovními soudy vyvolávají pochybnosti 

o možnosti využití mediace k řešení individuálního pracovního sporu. Právní teoretici 

se však shodují na tom, že postoupení individuálního pracovního sporu k projednání 

mediátorovi, není z povahy věci vyloučeno.184 

Mediátorem může být jak osoba fyzická, tak právnická. V každém případě však 

musí splňovat podmínky definované občanským soudním řádem. Mediátor není nadán 

pravomocí činit vyšetřovací úkony, podle ustanovení § 131-8 občanského soudního 

řádu však může vyslechnout třetí osoby, obdržel-li souhlas stran i dotčené osoby 

a může-li tento výslech napomoci dosažení dohody účastníků. 

Mediace je dle ustanovení § 131-6 citovaného předpisu zahájena rozhodnutím 

soudce vydaného se souhlasem stran, kterým je určena osoba mediátora, doba trvání 
                                                 
182 Rozsudek senátu pro sociální věci Kasačního soudu ze dne 5.11.1984, č.j. 82-10511. 
183 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judicaire privé. 4. vydání. Paříž : Litec, 2004. 822 s. str. 
679. ISBN 2-7110-0362-0. 
184 Tamtéž. 
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mediačního řízení, datum konání dalšího jednání před pracovním soudem, a také výše 

odměny mediátora, přičemž je zároveň rozhodnuto o tom, která ze stran je povinna tuto 

částku složit předem na účet soudu či jakou část ze stanovené sumy je povinna ta která 

strana sporu na účet soudu složit. V případě, kdy ve stanovené době není částka 

uhrazena, pozbývá rozhodnutí o zahájení mediace platnost. Proti rozhodnutí, kterým se 

zahajuje mediace, není odvolání přípustné. 

Jak již bylo naznačeno výše, náklady mediačního řízení nesou jeho účastníci. 

Poměr, jakým se budou na jejich úhradě podílet, by měl být primárně určen dohodou 

stran, není-li to možné, nesou náklady rovnoměrně, nepovažuje-li takové řešení soudce 

v konkrétním případě za nespravedlivé. Podíl na nákladech, jež má nést účastník, 

kterému byla udělena soudní pomoc pro nemajetné osoby (aide juridictionnelle), hradí 

stát.185 

Co se týká doby trvání mediačního řízení, občanský soudní řád v ustanovení 

§ 131-3 stanoví, že tato nesmí přesáhnout délku tří měsíců, na žádost mediátora však 

může být jedenkrát prodloužena. 

Podle ustanovení § 131-2 občanského soudního řádu může být v mediačním 

řízení projednána jak část sporu, tak spor celý. Totéž ustanovení stanoví, že zahájení 

mediačního řízení nezbavuje pracovní soud pravomoci přijímat v jeho průběhu 

rozhodnutí, která považuje za nezbytná.  

 Mediační řízení může soudce svým rozhodnutím učiněným dle ustanovení 

§ 131-10 shora uvedeného předpisu kdykoli ukončit, a to jak na žádost účastníka sporu 

či mediátora, tak z úřední povinnosti v případě, kdy je ohrožen řádný průběh mediace. 

Mediace může být též ukončena uplynutím doby stanovené k provedení mediačního 

řízení v rozhodnutí mediaci zahajujícím. Po uplynutí stanovené doby mediátor 

v souladu s ustanovením § 131-12 občanského soudního řádu informuje soudce, zda 

strany dospěly ke smírnému řešení sporu.  

Po ukončení mediace se věc vrací do řízení vedeného před soudem. V případě, 

kdy se strany v průběhu mediačního řízení shodly na konkrétním řešení sporu, soud 

podle ustanovení § 131-12 občanského soudního řádu takovou dohodu na žádost 

                                                 
185 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciaire privé. 4. vydání. Paříž : Litec, 2004. 822 s. 
str. 307. ISBN 2-7110-0362-0. 
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účastníků sporu úředně potvrdí, čímž se dohoda stane exekučním titulem. Dohoda 

účastníků se nemusí vztahovat na celý předmět sporu.186 

Nebylo-li však dosaženo dohody, pak v souladu s ustanovením § 131-13 

uvedeného předpisu mohou vyjádření mediátora a prohlášení stran učiněná 

v mediačním řízení představovat podklad pro rozhodnutí soudu jen tehdy, pokud s tím 

strany vysloví souhlas.  

Podle ustanovení § R 1471-1 zákoníku práce však k řešení individuálních 

pracovních sporů nelze využít mediaci smluvní (médiation conventionnelle), 

tj. mediační řízení zahájené z iniciativy sporných stran bez asistence soudu, upravenou 

v ustanoveních §§ 1532 až 1535 občanského soudního řádu. Tento zákaz se však 

neuplatní bezvýjimečně, smluvní mediaci lze využít k řešení sporů, které jsou ve smyslu 

ustanovení § 24 zákona č. 95-125 z 8. 2. 1995 o organizaci soudnictví a o občanském, 

trestním a správním řízení (loi n° 95-125 du 8 février 1995 à l'organisation des 

juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) označeny za přeshraniční, 

tj. v případě sporů nastalých mezi osobou, která má sídlo či bydliště ve Francii 

a osobou, která má sídlo či bydliště v členské zemi EU odlišné od Francie. Dohodu 

dosaženou ve smluvním mediačním řízení o přeshraničním pracovním sporu úředně 

potvrdí konciliační senát pracovního soudu.  

  

                                                 
186 CADIET, Loïc, JEULAND, Emmanuel. Droit judiciaire privé. 4. vydání. Paříž : Litec, 2004. 822 s. 
str. 308. ISBN 2-7110-0362-0. 
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Závěr 

V závěrečné části své práce bych ráda splnila cíl, který jsem si předsevzala 

v jejím úvodu, tedy porovnala výše rozebrané národní úpravy řešení individuálních 

pracovních sporů a navrhla, které instituty zahraničních úprav by mohly být využity 

jako inspirace pro budoucí tuzemskou legislativu. 

Český zákonodárce uznává specifickou povahu individuálních pracovních sporů 

a řízení o nich upravuje částečně odlišně od ostatních občanskoprávních řízení. 

Výjimky z obecné úpravy občanského soudního řádu však neakcentují zvláštnosti 

individuálních pracovních sporů dostatečně, a neslouží tak ku prospěchu kvality jejich 

rozhodování. Současná česká úprava nenavazuje na prvorepublikovou tradici, 

individuální pracovní spory dnes rozhodují obecné soudy, které navíc na nižších 

stupních soudní soustavy ani nemají specializované pracovněprávní senáty. Dalším 

zásadním deficitem je nedostatečné využití zapojení laického elementu do tvorby 

rozhodnutí sporu. Při výběru přísedících totiž jejich zkušenosti s pracovněprávními 

vztahy nepředstavují rozhodující kritérium. Český právní řád rovněž postrádá úpravu 

povinného projednání pracovněprávního sporu v konciliačním řízení před podáním 

žaloby k soudu, jehož prostřednictvím by bylo možné ulevit nápadu přetížených soudů. 

Další podstatnou slabinou naší úpravy je bezpochyby zdlouhavost řízení před soudem, 

ačkoli se tento problém netýká pouze projednávání individuálních pracovních sporů, je 

v této oblasti právních vztahů velmi palčivý.  

 Individuální pracovní spory řešené v rámci anglické soudní soustavy 

projednávají pracovní tribunály zřízené v šedesátých letech minulého století. Zvláštní 

soudní orgán tyto spory projednává dokonce i v řízení odvolacím. Anglický 

zákonodárce klade velký důraz na to, aby spor vzniklý mezi subjekty pracovněprávního 

vztahu vůbec nepřerostl ve spor tribunálem autoritativně rozhodovaný, přičemž 

k dosažení tohoto cíle zřídil specializovaný subjekt poskytující konciliační a poradenské 

služby. Vzhledem k existenci zvláštní soustavy pracovních tribunálů pak nejspíš není 

považováno za nezbytné, aby strany jakéhokoli pracovního sporu měly možnost jej 

předložit k rozhodnutí rozhodci. Nepříliš dlouhé trvání existence pracovních tribunálů je 

pak možná důvodem poměrně časté novelizace úpravy řešení individuálních pracovních 

sporů.  
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 Francouzská soustava pracovních soudů je na rozdíl od soustavy anglické jen 

jednostupňová. Má však výrazně delší historii, pracovní soudy existují pod současným 

označením již od 19. století. Francouzská úprava je stabilní a propracovaná. Nejenže 

individuální pracovní spory projednávají pracovní soudy, tyto soudy se zvláštní 

příslušností se navíc nadále dělí do sekcí dle jednotlivých oblastí výdělečných činností. 

Spor tedy projednává senát tvořený skutečnými odborníky na danou problematiku. 

Primárním cílem úpravy řízení před pracovními soudy je urovnat spor prostřednictvím 

konciliačního řízení. Význam zkušeností s pracovněprávními vztahy pak francouzský 

zákonodárce povyšuje nad právnické vzdělání, spory rozhodují laici vybíraní 

prostřednictvím voleb, a to zcela bez účasti soudce z povolání, který pouze může 

zasáhnout k vyřešení patové situace. Kromě velmi omezeného množství případů není 

možné individuální pracovní spor projednat v rozhodčím řízení.  

 Česká republika se právě nachází v období rekodifikace soukromého práva, po 

nové úpravě občanského a obchodního práva hmotného, se nového zpracování nejspíše 

brzy dočká také občanské soudní řízení. Tato situace představuje vhodnou příležitost 

pro změnu nevyhovující úpravy řešení individuálních pracovních sporů.  

 Z důvodu velké finanční náročnosti se zřejmě nedá předpokládat natolik zásadní 

koncepční změna, jakou by představovalo zřízení samostatné soustavy pracovních 

soudů. Naprostou samozřejmostí by však měla být existence specializovaných 

pracovněprávních senátů tvořených soudcem z povolání a laickými přísedícími 

s bohatými zkušenostmi s pracovněprávními vztahy. Tento senát by pak měl být 

sestaven paritně, tj. jak z přísedícího činného jako zaměstnavatel, tak z přísedícího se 

zkušenostmi zaměstnance. V ideálním případě by pak tito přísedící rovněž měli být při 

své profesní činnosti zaměřeni obdobně, jako sporné strany. I v tomto případě nám 

nemusí sloužit za vzor pouze francouzská úprava sekcí pracovních soudů, ale rovněž 

prvorepubliková úprava československá. 

 Proměnou by měl projít rovněž systém výběru laických přísedících. Francouzský 

systém voleb je velmi důmyslný, potenciální účastníci budoucího pracovněprávního 

sporu mají možnost sami vybrat, kdo jej bude rozhodovat. Vzhledem k finanční 

náročnosti voleb se však ve Francii v současné době diskutuje zavedení levnějšího 

způsobu jmenování laických poradců pracovních soudů. Nová úprava výběru laických 

členů senátů pracovních tribunálů v Anglii, která umožňuje, aby se laickým přísedícím 
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stal jakýkoli člen neorganizované britské veřejnosti splňující zákonné předpoklady pro 

výkon této funkce, který uspěje ve znalostním testu a pohovoru, je však ještě 

příhodnější. Při výběru laiků totiž nehraje roli popularita kandidáta, ale jeho objektivně 

zhodnocené znalosti a zkušenosti.  

Ačkoli anglická úprava nabízí takto propracovaný systém výběru přísedících, 

míra jejich podílu na rozhodování individuálních pracovních sporů se neustále snižuje. 

Postupně je totiž navyšován počet případů, ve kterých soudce spor rozhoduje bez 

laických členů senátu po svém boku. Účast laiků na řešení individuálních pracovních 

sporů totiž není pro anglickou úpravu tradičním prvkem, jeho zavedení mělo anglické 

zaměstnance přesvědčit o nestrannosti pracovních tribunálů. Současné vytěsňování 

laiků ze senátů pracovních tribunálů je tak nejspíš důkazem ustávajícího třídního boje 

v anglické společnosti. I z Francie se však ozývají hlasy tvrdící, že současná úprava 

zcela laického složení senátů pracovních soudů není optimální. Tito kritici namítají, že 

v plných 20 % případů musí rovnost v hlasování poradců rozhodnout intervence soudce 

z povolání, současnou organizaci senátů pracovních soudů tak nepovažují za zcela 

legitimní a volají po trvalé přítomnosti soudce v senátech.187 

 Zajímavým institutem je pak konciliační řízení, jehož absolvováním (až na 

drobné výjimky) podmiňuje možnost autoritativního rozhodnutí sporu jak anglický, tak 

francouzský zákonodárce. Ačkoli je konciliační řízení konané v předsoudním stádiu 

projednávání sporu nepochybně příležitostí, jak stranám umožnit dosažení shody 

prostřednictvím konfrontace vlastních pohledů na předmět sporu, jeho potenciál ve 

snížení nápadu pracovněprávních žalob se jeví nejasným. Francouzské statistiky 

uvádějí, že uzavřením smíru v konciliačním řízení končí pouze 9 % individuálních 

pracovních sporů, anglický zákonodárce je mnohem optimističtější. Ačkoli dosud nemá 

relevantní statistická data (povinnost absolvování konciliačního řízení byla uzákoněna 

teprve v nedávné době), odvolává se na 77 % úspěšnost konciliace v době, kdy se jejím 

prostřednictvím o vyřešení sporu jeho strany pokoušely pouze dobrovolně. 

 Kamenem úrazu české úpravy je však také zdlouhavost řízení. V tomto ohledu 

bychom se měli inspirovat obecně kratšími procesními lhůtami stanovenými 

v zahraničních úpravách, zejména pak ještě přísnějšími lhůtami stanovenými pro případ 

projednání sporů o platnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele. 
                                                 
187 LABORDE, Jean-Pierre, ROJOT, Jacques. International Encyclopaedia for Labour Law and 
Industrial Relations. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2011. 354s. str. 191. ISBN: 9065449051. 
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Závěrem si dovolím osobní postřeh. Před zpracováním tématu jsem se 

domnívala, že v zahraničních předpisech naleznu přehlednou a stabilní úpravu. Co se 

týká francouzské úpravy, má očekávání se v podstatě s realitou setkala, anglický 

zákonodárce se však neustálými novelami pokouší současný systém zdokonalovat. 

Nalezení rovnováhy v úpravě individuálních pracovních sporů se tak zdá být tvrdým 

oříškem i pro zemi s vyspělou právní kulturou. Český zákonodárce však při hledání 

inspirace nemusí chodit za hranice, jako zdroj kvalitní úpravy mu může posloužit také 

prvorepubliková úprava řešení individuálních pracovních sporů.  
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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá úpravou řešení individuálních pracovních sporů 

v právních řádech členských zemí EU, přičemž k porovnání byly vybrány právní řády 

český, anglický a francouzský. 

 V první kapitole jsou nastíněny závazky, které státům v oblasti 

pracovněprávního soudnictví ukládá mezinárodní a evropské právo. 

V následujících třech kapitolách je postupně rozebrána úprava česká, anglická a 

francouzská. Jednotlivé národní úpravy pracovněprávního soudnictví shora uvedených 

zemí jsou analyzovány co do orgánů majících pravomoc projednávat individuální 

pracovní spory, účasti laického prvku v rozhodovacím procesu, řízení v prvním stupni, 

řízení v navazujících stupních a v neposlední řadě co do alternativních způsobů řešení 

sporů. V kapitole druhé, věnované úpravě pracovněprávního soudnictví v České 

republice jsou pak rozebrány též historické souvislosti.  

V závěrečné části práce jsou výsledky zkoumání srovnány a jsou nabídnuta 

východiska pro možnou budoucí úpravu pracovněprávního soudnictví v České 

republice. 
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Abstract 

 The thesis deals with the regulation of individual labour disputes settlement 

provided for in the law systems of the EU member states. The law systems chosen for 

comparison are the ones of the Czech Republic, England and France. 

 In the first chapter there is an outline of the obligations resulting from the 

international and European legislation in the area of labour disputes settlement.  

In the following three chapters the Czech, English and French regulations are 

described subsequently. The individual regulations of the above mentioned countries are 

analyzed with reference to the institutions endowed with authority to settle individual 

labour disputes, the participation of lay members in the process of decision making, the 

proceedings at the courts of first instance as well as the proceedings at the higher courts 

and last but not least with reference to the means of alternative dispute settlement. In the 

second chapter dedicated to the Czech regulation the historical context is also 

mentioned.   

In the final part of the thesis the results of the analysis are compared and 

suggestions for the future Czech regulation of labour disputes settlement are offered.  
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