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v pracovněprávních vztazích je ukázat na postavení odborových organizací jako
zástupců zaměstnanců v systému pracovního práva v České republice. Autor se snaţí
objasnit způsob zakládání sdruţení občanů a základní principy jejich fungování.
Jednotlivé principy jsou podrobně analyzovány – zahrnují svobodu sdruţování, ochranu
hospodářských a sociálních práv a zájmů, právní a ekonomickou nezávislost
odborových organizací. Významná část této práce je věnována studiu kolektivního
pracovního práva, subjektům kolektivního pracovního práva a obsahu kolektivních
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informování a projednání, právo spolurozhodování, právo kontroly, právo kolektivně
vyjednávat a právo účasti na legislativním procesu. Pozornost je věnována řešením
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SUMMARY:
The aim of the degree paper titled „Position of union organizations in employment
relations“, is to show the position of union organizations as the representatives of
employees in the system of labour law in the Czech Republic. The author attempts to
clarify the method of originations of associations of citizens and the conception and
basic principles of their working. Individual principles are analysed in detail – they
include the freedom of association, protection of economic and social rights and
interests, legal and economic independence of trade unions. Significant part of this
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means, either a strike on one side or a lay-off on the other side. Both these terms are
also clarified in detail and their protection by the law is pointed out.
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1. Úvod
Zvolené téma rigorózní práce „Postavení odborových organizací v pracovněprávních
vztazích je tématem, které jsem jiţ pouţil při vypracování své diplomové práce, která
byla obhájena v roce 2006. S ohledem na výsledek hodnocení této diplomové práce
v rámci její obhajoby a na základě doporučení komise jsem se rozhodl tuto práci doplnit
a rozšířit na práci rigorózní. Hodnotiteli bylo doporučeno její rozšíření o poznatky
v oblasti kolektivního vyjednávání a o způsoby řešení konfliktů mezi zaměstnavateli a
zástupci zaměstnanců s vyuţitím poznatků týkajících se organizování stávek v ČR i
v některých okolních zemích.
Zájem o volbu výše uvedeného tématu rigorózní práce souvisí zejména s mojí více
neţ dvacetiletou činností v různých pozicích odborové struktury, naposledy z působení
na pozici právníka a vedoucího oddělení v ústředí jednoho z největších odborových
svazů. Při svém rozhodování o zpracování tohoto tématu rigorózní práce jsem byl veden
motivací a snahou o ucelené zpracování dané problematiky, neboť nelze s uspokojením
konstatovat, ţe by takto zaměřené odborné literatury a odborných článků bylo dostatek.
Cílem práce je ukázat na zakotvení odborových organizací v systému pracovního
práva v České republice. Rigorózní práce byla zpracována podstatným rozšířením
diplomové práce, především o zapracování mezinárodněprávního hlediska zakotvení
zástupců zaměstnanců, zapracování pojetí stávek i v mezinárodním kontextu a další
doplnění předmětné judikatury, zejména Nejvyššího soudu ČR.
Při vypracovávání tématu jsem si kladl za cíl vytvořit práci, která bude uceleněji
shrnovat

problematiku

postavení

odborových

organizací

v oblasti

kolektivní

pracovněprávních vztahů, poukázat na jejich zakotvení v právním řádu ČR a ve
společnosti, seznámit čtenáře s poznatky a zkušenostmi v oblasti kolektivního
vyjednávání a řešením sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci prostřednictvím stávek
a výluk v České republice a v některých okolních zemích.
Pokud se týká vlastního obsahu zpracování rigorózní práce, v úvodní části se snaţím
o náhled do historie vzniku odborového hnutí, o objasnění zakotvení odborových
organizací,

jakoţto

zástupců

zaměstnanců

z hlediska

mezinárodněprávního

a

ústavněprávního zakotvení. V další části je pojednáno o kolektivních pracovněprávních
9

vztazích a právních institutech kolektivního pracovního práva, týkajících se postavení
odborových organizací, jako zástupců zaměstnanců v ČR.
V neposlední řadě poukazuji na způsoby řešení případných konfliktů mezi
zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců prostřednictvím stávky a výluky. Na základě
dostupných podkladů a judikatury jsem se pokusil o vytvoření tzv. „pravidel“ legálního
stávkování. V další části je poukázáno na přestupky a správní delikty, které se mohou
případně vyskytovat v oblasti součinnosti zaměstnavatelů a odborových organizací.
V závěrečné části jsem se snaţil o poukázání na některé moţné aplikační problémy,
které se v současné době vyskytují nebo mohou vyskytovat a na moţné řešení v rámci
případné změny legislativy.

Praha, srpen 2013
Mgr. Petr Koţmín

10

2. Počátky odborů – pohled do historie
Za výchozí datum zrodu našeho odborového hnutí lze povaţovat 7. duben 1870, kdy
rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě. Dosavadní dělnické spolky,
zaměřené převáţně na podpůrnou činnost, se poté transformovaly do odborových
organizací, které hájily všestranně a na legální bázi zájmy svých členů a ostatních
zaměstnanců. Zákon o koaliční svobodě byl přijat pod tlakem dělnických demonstrací.
Československá republika, k jejímuţ vzniku odbory vydatně přispěly, odborům
umoţnila, aby zasahovaly do všech oblastí sociální péče a ochrany dělnictva. Toto
zesílení veřejnoprávní role odborů a jejich postavení přinesl v polovině 20. let tzv.
gentský systém, který přenášel na odborové organizace odpovědnost za vyplácení
podpor v nezaměstnanosti. Likvidace první republiky v září 1938 osudově zasáhla i
odborové hnutí a na dlouhou dobu ukončila období odborové plurality. Jednání o
vytvoření jednotné odborové organizace během II. republiky skončila bezúspěšně.
Ministerstvem vnitra byly nuceně vytvořeny dvě nové organizace: Národní odborová
ústředna zaměstnanecká /dále jen NOÚZ/ a Ústředí veřejných zaměstnanců /dále jen
ÚVZ/. Tyto nuceně vytvořené organizace postupně pohltily všechny odborové spolky,
svazy a ústředny. Nacističtí okupanti usilovali o to, aby se NOÚZ podílela na kontrole
dělnictva a stimulovala jeho pracovní úsilí. Na druhé straně se NOÚZ zapojila do
protiněmeckého odboje.
Na konci II. světové války se v NOÚZ objevila skupina funkcionářů, připravujících
se na zvrat poměrů. Podařilo se jim vytvořit z NOÚZ základnu pro nové sjednocené
odbory – Revoluční odborové hnutí /dále jen ROH/.
Velké pravomoci, které získalo ROH, i značný neformální vliv v řadách pracujících,
zajistilo tehdejšímu vedení ROH velkou moc, kterou, ač šlo o formálně nadstranickou
organizaci, vyuţívala ve svůj prospěch Komunistická strana Československa /dále jen
KSČ/. Z područí KSČ se ROH vymanilo pouze v letech 1968 – 69, kdy se zapojilo do
tzv. obrodného procesu a začalo hledat nové metody práce, novou identitu a důvěru u
členské základny. Nespokojenost občanů a členů ROH s reţimem se projevila
nejzřetelněji v listopadu 1989. Odbory byly jedním z aktérů sametové revoluce, v níţ
sehrály důleţitou roly stávkové výbory v podnicích, při jejichţ vzniku se odbory často
11

přímo angaţovaly. Posléze prošly zásadní přeměnou v moderní odborovou centrálu
sdruţující nezávislé odborové svazy.
Konec tehdejšího reţimu znamenala generální stávka, kterou vyhlásily odbory. Tím
vytvořily zárodky nového odborového hnutí. Na počátku roku 1990 se vytvářely na
platformě dosavadní členské základny ROH nové odborové svazy.
Dne 2. 3. 1990 se v Praze konal na základě poţadavků odborářů a jejich nově
vytvářených odborových svazů mimořádný všeodborový a všesvazový sjezd.
Probíhající společenské a ekonomické změny měly velký dopad i na samotné odbory.
Všeodborový a všesvazový sjezd přijal usnesení o ukončení existence ROH a o právním
nástupnictví. Součástí tohoto usnesení byla ţádost určená tehdejšímu Federálnímu
shromáţdění ČSSR, aby urychleně přijalo zákon o odstranění překáţek pluralismu.
V tomto období upravoval právní postavení a úlohu odborů zákon č. 68/1951 Sb., o
dobrovolných organizacích a shromáţděních, ve znění pozdějších předpisů. Tento
zákon výslovně prohlásil ROH za dobrovolnou organizaci. Ţádný jiný odborový spolek
v té době v ČSSR neexistoval.
Federální shromáţdění ČSSR dne 27. března 1990 přijalo zákon č. 83/1990 Sb., o
sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době je v České republice největší odborovou centrálou Českomoravská
konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, které sdruţují největší
počet odborových svazů a organizací.
Odborové organizace jsou občanskými sdruţeními, právnickými osobami a mají svá
specifika. Především jde o to, ţe zapojování občanů do činnosti těchto sdruţení je
zaloţeno na principech dobrovolnosti, čemuţ odpovídá i volnost vzájemných vztahů. Ze
sdruţení můţe kaţdý dobrovolně vystoupit, členové sdruţení neručí za závazky
sdruţení. Na druhé straně však nejsou spoluvlastníky majetku, které nabývá občanské
sdruţení1

1

Týdeník Sondy, Edice Sond č. 1/13.1. 2005, s. 1
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3.

Zakotvení

odborových

organizací

v legislativě

a

dokumentech
Nahlédneme-li do platné legislativy s cílem najít vhodnou definici odborové
organizace, zjistíme, ţe taková neexistuje. A nenalezneme ji ani v našem právním řádu
a ani v dostupných mezinárodních dokumentech. Pouze je moţné získat určité
charakteristické znaky odborové organizace. K dotčeným charakteristickým znakům
patří zejména svoboda sdruţování, ochrana sociálních a hospodářských práv,
ekonomická a právní nezávislost apod. Bohuţel je však nutno konstatovat, ţe dosud
ţádný právní předpis ani dokument jednoznačně nedefinuje pojem odborová
organizace. Takţe jednoznačně posoudit, zda se jedná či nejedná o odborovou
organizaci je moţno pouze z toho, ţe se organizace za odborovou organizací sama
prohlásí a vyuţije tzv. evidenčního principu, kdyţ se nechá zaevidovat na Ministerstvu
vnitra ČR.
Pokud se týká vnitrostátní legislativy, je zakotvení odborových organizací obsaţeno
v Zákoníku práce2, v Zákoně o sdruţování občanů 3, v Zákoně o kolektivním
vyjednávání4 a jedno ustanovení v zákoně č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé
vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, v platném znění.
Jedním ze základních práv je právo na odborové sdruţování, které je zakotveno jako
právo na svobodné sdruţování v našem právním řádu a je obsaţeno i v mezinárodních
úmluvách. V ČR je základní právo – právo odborově se organizovat zakotveno
v ustanovení článku 27 Listiny, kdyţ: „Kaţdý má právo svobodně se sdruţovat s jinými
na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů“. Vznik odborových organizací,
konfederací, je dále upraven Zákonem o sdruţování občanů 5.

2

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

3

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, v platném znění

4

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění

5

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 377
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Pokud se jedná o zakotvení v mezinárodních dokumentech, jedná se především o
tyto dokumenty:
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, čl. 22
 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, čl. 8
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 11
 Evropská sociální charta, čl. 5
 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, čl. 20 a 23
 Charta základních práv Evropské unie, čl. 12, 27 a 28
 Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdruţování a ochraně práva organizovat se
 Úmluva MOP č. 98 o právu se organizovat a kolektivně vyjednávat
 Úmluva MOP č. 135 o zástupcích pracovníků
 Úmluva MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání (neratifikována)
V souvislosti s výše uvedenými mezinárodními dokumenty je nutno připomenout
ustanovení článku 10 Ústavy České republiky, podle kterého jsou součástí právního
řádu České republiky mezinárodní smlouvy, které mají přednost před zákonem, pokud
jsou v rozporu s vnitrostátním právem6.
V ustanovení článku 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
nalezneme deklarované právo kaţdého na svobodu sdruţování se s jinými a právo na
zakládání odborových organizací na ochranu svých zájmů. Tyto práva nesmějí být
omezována, kromě výjimek, ke kterým patří zachování národní nebo veřejné
bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky, příp. morálky
nebo ochrany práv a svobod jiných. Je připuštěno omezení tohoto práva příslušníkům
ozbrojených sil a policie. 7
V článku 8 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
je obsaţeno právo na zakládání odborových organizací a právo do nich přistupovat na
základě vlastního výběru, který podléhá pouze stanovám odborových organizací a právo
uplatňovat v nich své hospodářské a sociální zájmy. I zde je stanoven zákaz omezování
6

Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, v platném znění
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tohoto práva kromě nutnosti nezbytného zachování národní bezpečnosti, veřejného
pořádku nebo ochrany práv a svobod druhých. Odborové organizace mají právo
zakládat národní federace nebo konfederace a vytvářet i mezinárodní odborové
organizace a právo se k nim případně připojovat. Důleţité je ustanovení o tom, ţe
odborové organizace mohou provádět svobodnou činnost, která nepodléhá ţádným
omezením s výjimkou jiţ uváděné potřeby zachování národní a veřejné bezpečnosti
nebo ochrany práv a svobod druhých. Je připuštěno právo na stávku, které se bude
vykonávat v souladu s vnitrostátními zákony. 8
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy9 ve svém článku
11 deklaruje právo kaţdého na svobodu pokojného shromaţďování a na svobodu
sdruţovat se s jinými a právo zakládat na svoji obranu odbory a vstupovat do nich. Dále
připouští nezbytná opatření na omezení těchto práv z důvodu zachování veřejné
bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví a morálky nebo
ochrany práv a svobod jiných. Nebrání se omezení výkonu těchto práv pro příslušníky
ozbrojených sil, policie a státní správy ze zákonných důvodů.
Evropská sociální charta Rady Evropy10 ve svém článku 5 zavazuje smluvní strany,
aby svými vnitrostátními právními předpisy nebránily svobodě pracovníků a
zaměstnanců vytvářet místní, národní nebo mezinárodní organizace k ochraně
hospodářských a sociálních zájmů a také svobodě se připojit k takovým organizacím.
Připouští se rovněţ omezení rozsahu výše uvedených záruk na policii a ozbrojené síly.
Toto případné omezení musí být stanovena vnitrostátními zákony nebo nařízeními.
Svobodu shromaţďování a sdruţování deklaruje i Všeobecná deklarace lidských
práv11. V článku 20 zaručuje svobodu pokojného shromaţďování a sdruţování a
v článku 23 deklaruje právo kaţdého na zakládání odborových organizací a na
přistupování k těmto odborovým organizacím.

8

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb)
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Charta základních práv Evropské unie 12 v článku 12 zakotvuje právo kaţdého
člověka na svobodu pokojného shromaţďování a sdruţování se s jinými a právo na
obranu svých zájmů zakládat odborové organizace a vstupovat do nich. Dalším
významným právem pro odborové organizace je právo na poskytování informací a
konzultací dle článku 27 a článek 28 tohoto dokumentu deklaruje právo vyjednávat a
uzavírat kolektivní smlouvy a právo uchýlení z důvodu obrany svých zájmů ke
kolektivním akcím, včetně stávky. Toto právo na kolektivní akci je přiznáno jednak
pracovníkům ale rovněţ zaměstnavatelům, nebo jejich příslušným organizacím.
Podmínkou je soulad s právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých
států.
Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdruţování a ochraně práva se odborově sdruţovat 13
deklaruje právo pracovníků a zaměstnavatelů ustavovat organizace dle své volby, právo
být členem těchto organizací, kdyţ jedinou podmínkou je podřízení se stanovám těchto
organizací. Tyto organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat svá
pravidla a stanovy, volit si svobodně své zástupce, organizovat si svoji správu a
formulovat svůj program. Právem těchto organizací je ustavování i vyšších
organizačních celků, zejména federací a konfederací na úrovni státu ale i na
mezinárodní úrovni a moţnost stát se členem těchto organizací. Na druhou stranu je
v úmluvě obsaţena povinnost dbát zákonnosti při vykonávání svých práv. Zakazuje se,
aby vnitrostátní zákonodárství zasahovalo do činnosti těchto organizací z hlediska jejich
omezování jejich existence a činnosti, tyto organizace nesmějí podléhat rozpuštění nebo
pozastavení činnosti administrativní cestou. Připouští se omezení výše uvedených záruk
v ozbrojených silách a v policii vnitrostátním zákonodárstvím. Členským státům MOP
se ukládá učinit všechna potřebná opatření k zajištění svobodného vykonávání práva se
odborově organizovat pro pracovníky a zaměstnavatele.
Úmluva MOP č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 14 deklaruje
ochranu pracovníků proti diskriminaci v oblasti ohroţení odborové svobody a stanovuje
podmínky pro uplatňování této antidiskriminační ochrany. Zaměstnávání pracovníků

12

Charta základních práv Evropské unie – 2000/C 364/01
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nesmí být vázáno na jejich nečlenství v odborech a pracovník nesmí být propuštěn nebo
jinak poškozen pro své členství v odborech nebo za účast na odborové činnosti.
Poskytuje se ochrana pracovníkům a zaměstnavatelům z důvodu ustavování, činnosti
nebo správy svých organizací proti jakémukoliv zasahování jedněch vůči druhým v této
oblasti. Za zasahování se povaţuje například opatření, které směřuje k vytváření
organizací pracovníků, které ovládají zaměstnavatelé, nebo tyto organizace podporují
finančně nebo jinými prostředky, kdyţ cílem je podřízení si těchto organizací své
kontrole. Totéţ obdobně platí i u organizací zaměstnavatelů.
Úmluva MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání15pro účely této úmluvy povaţuje
všechna vyjednávání mezi zaměstnavatelem, skupinou zaměstnavatelů nebo jednou či
několika organizacemi zaměstnavatelů a jednou nebo několika organizacemi
pracovníků za kolektivní vyjednávání. Podle této úmluvy je účelem kolektivního
vyjednávání stanovení pracovních podmínek, úprava vztahů mezi zaměstnavateli a
pracovníky, úprava vztahů mezi zaměstnavateli a jejich organizacemi, případně mezi
organizacemi zaměstnavatelů a jednou nebo více organizacemi pracovníků. Tato
úmluva však zatím nebyla v ČR ratifikována.
Úmluva MOP č. 135 o zástupcích pracovníků 16 deklaruje ochranu zástupcům
pracovníků v podnicích proti jakýmkoliv opatřením, která by je mohla poškozovat a
která by byla motivována jejich postavením nebo činností jako zástupců pracovníků,
jejich členstvím v odborech nebo svoji účastí na odborové činnosti. Zavazuje
k poskytnutí přiměřeného materiálního zabezpečení, které bude umoţňovat rychlé a
účinné vykonávání funkce zástupce pracovníků. Za přiměřené materiální zabezpečení se
povaţuje zabezpečení vzhledem k potřebám, velikosti a moţnostem příslušného
podniku. Úmluva striktně neurčuje, ţe zástupci zaměstnanců musí být zástupci
odborových organizací. Za zástupce povaţuje ty, které jsou takto uznáváni
vnitrostátním zákonodárstvím nebo praxí.

15
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4. Vznik občanského sdružení – koncepce a zakotvení v
právním řádu ČR
Rozeznáváme dva typy občanského sdruţení, a to občanské sdruţení, které
Ministerstvo vnitra České republiky registruje, a občanské sdruţení, které eviduje.
Ve vztahu k odborům měla význam novela zákona č. 300/1990 Sb17. Tato novela
spočívala v tom, ţe stanovila, ţe odborové organizace vznikají jako právnické osoby a
to dnem následujícím poté, kdyţ byl ministerstvu vnitra doručen návrh na jejich
evidenci. Návrh na evidenci mohou podat nejméně tři občané, z nichţ alespoň jeden
musí být starší 18 let (dále jen přípravný výbor). Návrh podepisují členové přípravného
výboru a uvedou svoje jména a příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo
z členů starších 18 let je zmocněn, oprávněným jednat jejich jménem.
K návrhu se připojují stanovy ve dvojím vyhotovení, ve stanovách musí být uvedeno:
a) název sdruţení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných
jednat jménem sdruţení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat
svým jménem,
f) zásady hospodaření.
Název sdruţení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která jiţ vyvíjí
obdobnou činnost na území České republiky od názvu orgánu veřejné moci ČR, od
názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo instituce, a od názvu Evropské unie a
jejich orgánů. Toto jsou obligatorní náleţitosti stanov, které musí obsahovat stanovy
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Zákon č. 300/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů.
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všech občanských sdruţení bez ohledu na to, zda se registrují nebo evidují na
Ministerstvu vnitra ČR.
Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdruţení aţ do vytvoření orgánů
sdruţení přípravný výbor. Dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o
sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, ţe zákonodárce umoţňuje
zřízení organizačních sloţek sdruţení dvojího typu a to:
1) s právní subjektivity
2) bez právní subjektivity18
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5. Odbory – specifické občanské sdružení
Jiţ výše bylo uvedeno, ţe pro vznik odborů jako občanského sdruţení se nevyţaduje
registrace, ale pouze evidence Ministerstvem vnitra České republiky. Evidenční princip
odborů se odvíjí od Úmluvy o svobodě sdruţování a ochraně práva se odborové
organizovat19. Tato úmluva byla přijata a schválena Mezinárodní organizací práce dne
9. července 1948 pod číslem 87, a vstoupila v platnost dne 4. 7. 1950. V ČSSR byla
ratifikována dne 21. 1. 1964, je publikována ve Sbírce zákonů pod č. 489/1990, v částce
81.
Tato úmluva obsahuje v článku 2 právo pracovníků a zaměstnavatelů bez rozdílu a
předchozího schválení ustanovovat organizace na základě vlastní volby, právo stát se
členy těchto organizací. To vše za podmínky podřízení se stanovám těchto organizací.
Rovněţ je důleţité ustanovení článku 3 úmluvy, kde je stanoven zákaz pro veřejné
orgány zasahovat do těchto organizací ve smyslu omezování výše uvedených práv a
zákaz bránění vykonávání těchto práv. Z tohoto ustanovení vyplývá tzv. evidenční
princip odborů. V této souvislosti je však nutno poukázat na článek 8, který stanoví, ţe:
1) při výkonu práv, která jsou jim přiznána touto úmluvou, musí pracovníci,
zaměstnavatelé a jejich příslušné organizace, tak jako jiné osoby a organizované
kolektivy, dbát zákonnosti,
2) na druhé straně vnitrostátní zákonodárství nesmí být uplatňováno tak, aby omezovalo
záruky stanovené touto úmluvou.
Další zakotvení postavení odborových organizací obsahuje i Listina základních práv
a svobod20 v článku 27, kde je stanoveno:
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1) Kaţdý má právo svobodně se sdruţovat s jinými na ochranu hospodářských a
sociálních zájmů.
2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových
organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo
odvětví.
3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdruţení na ochranu
hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu a bezpečnost státu, veřejného pořádku
nebo práv a svobod druhých.
Z výše uvedeného vyplývá svoboda odborového sdruţování a také to, ţe stát nesmí
zasahovat do činnosti odborů. Podmínkou však je, ţe odborové organizace musí
dodrţovat platné právní předpisy. Stanovy nesmí obsahovat ustanovení, která jsou
v rozporu s platnými právními předpisy. Obecně platí, ţe stanovy odborových svazů
(občanských sdruţení) nejsou pramenem práva, ale jsou to společenské normy, které
nejsou normami právními. Musí být jasné, srozumitelné, nesmí být zmatečné a
jednotlivá ustanovení nesmějí být v rozporu s jinými ustanoveními obsaţenými ve
stanovách. To je velice důleţité zejména proto, aby třetí osoby nebyly uvedeny v omyl.

5. 1. Organizační jednotky s právní subjektivitou
Odborové svazy jako občanská sdruţení si mohou stanovit, ţe organizační jednotky
(základní organizace, místní organizace) mohou jednat svým jménem. V tomto případě
je nutno, aby toto bylo zakotveno ve stanovách a realizováno v praktickém ţivotě.
Odborový svaz má zpravidla svůj vlastní rejstřík organizačních jednotek. V tomto
rejstříku by kaţdá jednotka s právní subjektivitou měla mít uvedeno 21:
a) datum zápisu do rejstříku,
b) přesný název a sídlo,
21
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21

c) identifikační číslo,
d) statutární orgán, jména a bydliště osob, která jsou jeho členy, a způsob jednání
jménem organizační jednotky,
e) datum výmazu organizační jednotky, pokud zanikla.
Z důvodu naplnění poţadavku právní jistoty, ale také z důvodu přehlednosti ve
vlastním odborovém svazu je nutno vést rejstřík organizačních jednotek. Třetí osoby
(např. organizační sloţky státu, právnické nebo fyzické osoby) by měly mít jistotu nejen
nahlédnutím do platných stanov odborového svazu, ale měly by od příslušného svazu
poţadovat aktuální výpis z rejstříku organizačních jednotek s právní subjektivitou.
Přesný a přehledný rejstřík organizačních jednotek je nutné vést také z důvodu, aby se
předcházelo zbytečným případným sporům. V praxi se stává, ţe některé organizační
jednotky v soudních sporech předkládají listiny o zřízení organizační jednotky s právní
subjektivitou. V případě nesouladu v názvu, sídle, identifikačním čísle nebo jiných
nedostatcích ihned odstraní nedostatky a to v některých případech bohuţel účelově,
podle jejího zájmu ovlivní výsledek sporu.
Organizační jednotky jsou povinny se ve své činnosti řídit schválenými a platnými
stanovami, ale také jsou povinny jednat v souladu s platnými právními předpisy,
zejména dodrţovat daňové zákony, zákon o účetnictví, občanský zákoník a podobně.

5. 2. Zánik organizační jednotky s právní subjektivitou
Zákon o sdruţování občanů 22 výslovně neupravuje zánik organizační jednotky.
Způsob zániku organizační jednotky by tedy měl být upraven ve stanovách odborových
organizací (odborových svazů). Odborové svazy (organizace) si dále rovněţ schvalují
vlastní vnitřní předpisy (směrnice), ve kterých si stanovují kromě jiného podmínky
vzniku, slučování organizačních jednotek a také jejich zánik. Pokud organizační
jednotka s právní subjektivitou zaniká, můţe zaniknout s likvidací nebo bez likvidace (v
případě právního nástupnictví). Pokud organizační jednotka zaniká, měla by učinit jisté
22
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úkony, jednak ve vztahu k příslušnému odborovému svazu, tak jak to má schváleno ve
vlastních směrnicích (např. zaslat usnesení orgánu o svém zrušení). Dále musí
organizační jednotka splnit povinnosti vůči třetím osobám, např. vůči některým
organizačním sloţkám státu. Tak například musí vţdy předloţit správci daně
(finančnímu úřadu) ţádost o vyslovení souhlasu s ukončením své činnosti a také
poţádat Český statistický úřad, správu registru subjektů, o zrušení identifikačního čísla.
Pokud organizační jednotka zaniká bez právního nástupce, je třeba před jejím
zánikem provést majetkové vypořádání23. Uvedený princip vyplývá ze zásad
soukromého práva, zejména ze zásady ochrany nabytých práv třetích osob. Účelem
likvidace organizační jednotky s právní subjektivitou bez právního nástupce je totiţ
nejen vypořádání majetkových vztahů mezi osobami, které tvoří osobní substrát
(členskou základnu) organizační jednotky, respektive i jiných osob, jejichţ majetkových
práv se zánik organizační jednotky dotýká. Právní předpisy neupravují zánik
občanských sdruţení a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou bez
právního zástupce a proto je třeba jejich zánik vykládat v souladu s výše uvedenými
zásadami a pouţít ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Organizační jednotka s právní subjektivitou můţe zaniknout i bez likvidace
s právním nástupnictvím. V tomto případě však v soukromém právu platí princip, ţe
celé jmění zanikající jednotky s právní subjektivitou přechází na právního nástupce (viz
např. rozsudek NS ČR ze dne 10. 12. 2002, sp. zn. 22 Cdo 985/2001).

5. 3. Stanovy odborových svazů a právní předpisy
Stanovy odborových organizací (svazů) nejsou pramenem práva a společenské
normy v nich obsaţené jsou závazné jen pro členy odborového svazu. Tyto stanovy
nemají vliv na právní postavení třetích osob. Jednotlivá ustanovení stanov nesmějí být
v rozporu s platnými právními normami. Jak jiţ bylo uvedeno, organizační jednotky
jsou povinny dodrţovat právní předpisy. Znamená to, ţe jsou povinny zejména řádně
23
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vést své účetnictví, platit daně, vést archivaci v souladu se zákonem o archivnictví a
podobně. Obsah stanov by měl být v souladu s principem právního státu, se kterým je
nedílně spojen poţadavek právní jistoty. Nemělo by se stávat, ţe stanovy budou
obsahovat ustanovení nad rámec právního řádu. Problematickými se stávají například
ustanovení o vlastnictví jako celku a o vlastnictví jednotlivých organizačních jednotek
s právní subjektivitou. Organizační jednotky s právní subjektivitou nabyly nemovitý
majetek do vlastnictví na základě usnesení mimořádného všeodborového sjezdu o
ukončení existence ROH a o právním nástupnictví ze dne 2. 3. 1990. Je všeobecně
uznávanou praxí, ţe stanovy mohou upravovat i způsob vzniku i zániku vlastnického
práva k nemovitostem. Ke změně vlastnického práva u organizační jednotky s právní
subjektivitou na odborový svaz můţe dojít dvojím způsobem. Buď převodem
nemovitostí na základě smluvního ujednání v souladu s ustanovením24 občanského
zákoníku, to znamená u nemovitostí, které jsou předmětem evidence nemovitostí,
vkladem do katastru nemovitostí. Pokud by se organizační jednotky s právní
subjektivitou a odborový svaz dohodly o splynutí, tak se vlastnické právo do katastru
nemovitostí zapisuje záznamem. V ţádném případě ke změně vlastnického práva
z organizační jednotky s právní subjektivitou na odborový svaz nemůţe dojít na základě
jednostranného prohlášení. Znamená to, ţe musí být vypracována listina podle
ustanovení § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o
zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí, oba ve znění pozdějších předpisů anebo souhlasné prohlášení podle
ustanovení § 36 odst. 5 písm. a) výše uvedené vyhlášky, v platném znění. V ţádném
případě nelze ve stanovách prohlásit, ţe se organizačním jednotkám odebírá právní
subjektivita a vlastníkem nemovitého majetku organizační jednotky je odborový svaz.
Pokud by toto ustanovení ve stanovách bylo, potom je protiústavní a v rozporu zejména
s občanským zákoníkem. Jednalo by se o vyvlastnění majetku organizačních jednotek.
Dle našeho právního řádu lze vyvlastnit jen ve veřejném zájmu na základě zákona a za
náhradu. Platí zde obecná zásada, ţe právnická osoba má právo pokojně uţívat svůj
majetek. Nikdo nemůţe být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za
podmínek, které stanoví zákon.
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Můţe se stát, ţe se odborový svaz (občanské sdruţení) rozhodne, ţe jeho organizační
jednotky (základní organizace) nebudou mít právní subjektivitu. Toto ustanovení si
zakotví ve svých novelizovaných novelách. I tento způsob je moţný, ale nelze
organizačním jednotkám odebírat právní subjektivitu se zpětnou platností, a to z důvodu
právní jistoty vůči třetím osobám. 25
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6. Obecná charakteristika odborových organizací a
základní principy jejich fungování
Dosud neexistuje zákonná definice pojmů odbory, odborová organizace a pojmů,
které jsou s tím související. Nauka pracovního práva však s těmito pojmy pracuje.
Povaţuje je za pojmy, které jsou notorietami, a proto je není třeba definovat. Nezbývá
proto nic jiného, neţ tyto pojmy charakterizovat nepřímo, pomocí určitých znaků,
například

těch,

které

vycházejí

z norem

mezinárodního

pracovního

práva,

z mezinárodních úmluv Mezinárodní organizace práce. Jedná se o Úmluvu MOP č. 87 o
odborové svobodě a ochraně odborového práva, Úmluvu MOP č. 98 o právu na
organizaci a kolektivní vyjednávání, Úmluvu MOP č. 151 o ochraně práva na
organizování procesu stanovení podmínek zaměstnávání ve veřejných sluţbách a
Úmluvu MOP č. 54 o kolektivním vyjednávání.
Z výše uvedených principů lze odvodit, ţe odborové organizace musejí být
vybudovány na těchto principech:
a) svoboda sdruţování
b) ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů
c) právní a ekonomická nezávislost
d) evidence ochrany státu26

6. 1. Svoboda sdružování
Svoboda sdruţování znamená právo zaměstnanců zakládat odborové organizace,
právo do nich vstupovat na základě svého výběru a úvahy. Pravidla, týkající se otázek
vstupu do odborových organizací, vystoupení z nich jsou v pravomoci jednotlivých
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odborových organizací, které tyto pravidla stanovují ve svých vnitřních předpisech,
například ve stanovách nebo směrnicích.
Typickým znakem svobody sdruţování je i svoboda výběru odborové organizace.
Kaţdý je oprávněn si zvolit tu odborovou organizaci, kterou povaţuje za nejlepší
z hlediska uplatňování svých hospodářských a sociálních zájmů. Dobrovolnost
vstupování do odborových organizací je významným znakem svobody sdruţování.
Pokud by totiţ bylo ve vnitřních předpisech odborové organizace stanoveno povinné
členství, nemohlo by se jednat o odborovou organizaci. Příkladem takového povinného
členství jsou například profesní komory (Česká lékařská komora, Česká advokátní
komora).27 V České republice je právo na odborové sdruţování velice často vyuţíváno,
a z toho důvodu zde existuje poměrně vyvinutá odborová struktura. Jako základní
seskupení u jednotlivých zaměstnavatelů působí odborové organizace, které se také
většinou sdruţují do tzv. odborových svazů, které dále vstupují do odborových centrál.
V ČR jsou dvě největší odborové centrály, Českomoravská konfederace odborových
svazů a Asociace svobodných odborů.
Právo na sdruţování je zcela nepochybně právem individua, které je však
uplatnitelné jen ve spojení s jinými podobnými právy. Nelze je uplatňovat bez
současného uplatnění několika občany. V zákoně o sdruţování občanů 28 v ustanovení §
6 odst. 2 se hovoří o tom, ţe návrh na registraci mohou podat nejméně tři občané. Toto
Ustanovení zákona se pouţívá přiměřeně i pro evidenci odborových organizací. Tudíţ
lze konstatovat, ţe pro zaloţení odborové organizace je třeba nejméně tří zaměstnanců.
Co se týká věkové hranice členů, tato není výslovně stanovena 29. Existuje však výjimka,
dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o sdruţování. Zde se stanoví, ţe alespoň jeden občan
ze tří, kteří ţádají o registraci organizace, musí být starší osmnácti let.
Členství v odborové organizaci nemůţe ovlivnit ani omezení způsobilosti k právním
úkonům. Základní lidská práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a
nezrušitelná. Takţe pokud by se ve stanovách odborové organizace objevilo podobné
27
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omezení, jednalo by se o diskriminaci. Ani soud nemůţe v rámci řízení o zbavení
způsobilosti k právním úkonům nebo jejímu omezení vyslovit zákaz odborového
sdruţování.
Ke svobodě sdruţování zcela jistě patří i právo samotných odborových organizací
ustavovat tzv. vyšší organizační celky, například federace, konfederace nebo právo stát
se členem mezinárodní odborové organizace, popřípadě i právo vytvářet i tzv.
nadpodnikové struktury.
Svoboda sdruţování však zahrnuje i moţnost se nesdruţovat. Nikdo nesmí být nucen
k odborovému sdruţování. V praxi se stává, ţe někteří zaměstnavatelé vyvíjejí tlak na
své zaměstnance, aby na pracovištích nezakládali odbory, nebo zaměstnavatelé zjišťují,
zda jsou zaměstnanci členy odborových organizací. Toto jednání zaměstnavatelů je
nepřípustné – viz ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
v platném znění.
Svobodu sdruţování je moţno ze striktně stanovených důvodů omezit. Za jedno
z omezení lze povaţovat ustanovení článku 27 odst. 3 Listiny základních práv a svobod,
kde je stanoveno, ţe: „Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení
na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o
opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného
pořádku nebo práv a svobod druhých.“ Za další z omezení je moţno chápat omezení se
odborově sdruţovat určitým skupinám osob, které jsou uvedeny v článku 44 Listiny
základních práv a svobod. Tento článek umoţňuje omezit toto právo příslušníkům
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.

6. 2. Ochrana hospodářských, sociálních práv a zájmů
Dle Úmluvy MOP č. 87, článku 10 je odborová organizace taková, která má za cíl
podporu a obhajobu pracujících (zaměstnanců), je projevem vůle pracujících sdruţit se
za účelem prosazování svých zájmů. Jedná se o velmi široký pojem, neboť soubor
zájmů a potřeb pracujících je obsáhlý a je třeba poukázat na to, ţe existují zájmy i velmi
rozdílné a někdy i rozporné. Z toho lze vyvodit, ţe odborové organizace nemohou hájit
všechny individuální zájmy a jejich hlavním úkolem je hájení především zájmů
28

skupinových. Budou tedy prosazovat zejména zájmy, které se dotýkají všech nebo
alespoň svých členů. 30 Z hlediska principu sociální reprezentace však odborové
organizace hájí i zájmy nečlenů.
Zájmy jednotlivců budou odborové organizace hájit v tom případě, bude-li se jednat
o zájmy zásadního významu pro jednotlivce, jako je pracovněprávní ochrana
pracovněprávního vztahu, odpovědnosti za náhrady škody, otázky diskriminace atd.
Ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů by měla být zakotvena
v základních vnitřních dokumentech odborových organizací, především ve stanovách.
Odborové organizace však nemohou prosazovat všechny zájmy svých členů, například
zájmy a cíle politické. Pokud by odborové organizace prosazovaly politické zájmy a
cíle, pak by nemohly podle zákona o sdruţování v politických stranách a v politických
hnutích31 působit a vyvíjet odborovou činnost na pracovištích a staly by se tak fakticky
politickou stranou nebo hnutím a ztratily by důvod své existence a přišly by i o své
zvláštní právní postavení. Ve skutečnosti však je to tak, ţe odborové organizace
mnohdy prosazují i své politické zájmy, nebo jsou úzce spjaty s některou politickou
stranou nebo hnutím. Svůj vliv pak uskutečňují prostřednictvím svých zástupců
v politických stranách a hnutích, podporou politických programů těchto stran a hnutí,
které obsahují i některé společné zájmy a cíle. Na druhou stranu je třeba poukázat na to,
ţe i politické strany hledají podporu pro svůj program a politické cíle u odborových
organizací a svazů, kdy jsou si zejména vědomi jejich voličského potenciálu.

6. 3. Právní a ekonomická nezávislost odborů
K uskutečnění svých cílů a zájmů je důleţité, aby odborová činnost, pokud má být
nezávislá, byla garantována. Je nutné, aby odborové organizace byly nezávislé na jiných
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subjektech, zejména na státních orgánech a zaměstnavatelích. K tomu jim jsou
vytvářeny garance i mezinárodním pracovním právem. 32

6. 3. 1. Právní nezávislost
Právní nezávislost odborových organizací se projevuje jiţ při samotném vzniku
těchto organizací tím, ţe vznikají bez vlivu a zásahu státu a zaměstnavatelů. Právem je
upravená jen otázka evidence odborových organizací.
Odborové organizace samostatně připravují vlastní vnitřní předpisy, např. stanovy,
směrnice, jednací řády, programy činnosti a další. Vytvářejí si tak vlastní tzv.
vnitroodborové právo. Státní orgány nemohou do těchto procesů zasahovat a ani
nemohou posuzovat soulad těchto vnitřních předpisů s právním řádem, kromě obecně
platných zásad a principů. Nezávislost odborových organizací na zaměstnavateli je
garantována i úpravou v článku 2 odst. 1 Úmluvy MOP č. 98, kde je stanoveno:
„Zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace mají požívat přiměřenou ochranu proti
jakémukoliv zasahování jedněch do záležitosti druhých při jejich vytváření, činnosti a
správě, ať jde o zasahování přímé nebo prostřednictvím jejích zástupců nebo členů“.
Kaţdá odborová organizace má právo si sama organizovat vlastní činnost a
formulovat svůj program činnosti. Odborová organizace má právo se sdruţovat do
vyšších odborových celků, například do federací, konfederací a i do mezinárodních
odborových organizací a hnutí.33 Nezávislost odborových organizací a jejich moţnost se
spojovat do federací a konfederací je upravena v článku 5 Úmluvy MOP č. 87.

6. 3. 2. Ekonomická nezávislost
Důleţitou a nezbytnou podmínkou ekonomické nezávislosti odborových organizací
je dostatek vlastních zdrojů příjmů, jako jsou členské příspěvky, dary, výnosy z vlastní
32
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hospodářské činnosti, popřípadě i občasné nebo sponzorské dary nebo příspěvky na
činnost odborových organizací.
Za velmi neţádoucí a téměř zhoubné pro vlastní činnost odborů je moţné povaţovat
financování odborových organizací zaměstnavatelem. Na základě tohoto financování
odbory ztrácejí svoji nezávislost, nemohou dostatečně obhajovat a prosazovat zájmy
svých členů a tím postupně zaniká skutečný důvod jejich existence.
Jako zcela nepřijatelné se jeví veškerá ujednání a dohody, ve kterých se
zaměstnavatel zavazuje poskytovat odborovým organizacím určité náhrady, například
hrazení kancelářských potřeb, mezd odborových funkcionářů nebo zaměstnanců
odborů, ale i náhrady mezd funkcionářů za dobu výkonu jejich odborové funkce.
Bohuţel se však toto stává a odbory se tak dostávají do pozice, která by ji neměla
přináleţet. Velmi nevhodná je i účast funkcionářů odborů ve vedení firem a podniků
přímo, nevylučuje se jejich účast v kontrolních orgánech zaměstnavatele, např.
v dozorčích radách nebo kontrolních výborech, atd.
Úmluva MOP č. 98 povaţuje za zasahování do odborové svobody i podporování
organizací zaměstnanců finančními prostředky nebo jinak, s úmyslem podřídit je
kontrole zaměstnavatele. 34 Činnost odborových organizací by měla být prováděna na
vlastní náklady těchto organizací.

6. 4. Evidence orgány státu
Pro vznik odborové organizace je významná právní úprava vzniku, a to jednak
ústavním pořádkem a jednak zákonnou úpravou. Stát můţe vyuţít buď principu
registrace, nebo oznamování. Pro vznik odborové organizace je charakteristickým
princip oznamování, tedy evidence.35
Samotný vznik odborové organizace probíhá ve dvou fázích. První fází je zaloţení
organizace přípravným výborem a druhou fází je doručení oznámení státnímu orgánu –
Ministerstvu vnitra ČR o jejím zaloţení.
34
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V uvedeném principu evidence se uplatňuje nezávislost odborů na státních orgánech.
Nezávislost odborů však není a nemůţe být absolutní. Státní orgány mohou stanovit
určité formální náleţitosti, které jsou nutné pro vznik odborové organizace. Tyto však
nesmí mít charakter státního schvalování nebo regulace.
Podmínky pro vznik odborových organizací a jejich právní subjektivitu musejí být
formulovány tak, aby neomezovaly moţnost odborového sdruţování.
Stát nemůţe odborovou organizaci rozpustit ani nesmí pozastavit její činnost,
odborová organizace se ze své činnosti státním orgánům nezodpovídá. Je zřejmé, ţe ani
svoboda odborů nemůţe být absolutní. Dle Úmluvy MOP č. 87, článek 8, o odborové
svobodě a ochraně odborového práva jsou odborové organizace povinny respektovat
zákonnost.36

6. 5. Princip sociální reprezentace
Dalším významným a neopomenutelným principem je princip sociální reprezentace.
Postavení odborových organizací v ČR není upraveno jenom v jednom zákoně, ale je
obsaţeno ve více právních úpravách, kterými se prolíná. Základní zákonná úprava je
obsaţena v zákoníku práce, který přiznává odborovým organizacím privilegované
postavení v oblasti kolektivního pracovního práva a také upravuje tzv. princip sociální
reprezentace. Normy pracovního práva povaţuji odborové organizace za ochránce
individuálních i kolektivních zájmů všech zaměstnanců, bez ohledu na to, zda jsou nebo
nejsou členy odborů. Odborové organizace obhajují zájmy všech zaměstnanců a neřeší
otázku, zdali se to zaměstnancům líbí nebo nelíbí, a aniţ by se jich odborové organizace
ptaly na jejich skutečné zájmy a potřeby. Zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů,
nemohou volit a ani být voleni do orgánů odborových organizací a tím nemohou
ţádným způsobem ovlivňovat jednání odborových organizací. V současnosti vyvstává i
otázka reprezentativnosti představitelů všech zaměstnanců, neboť při pohledu na
statistické údaje lze zjistit, ţe odborová organizovanost v ČR postupně klesá, kdy

36
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v současné době se pohybuje okolo 33 %. 37 Na základě principu sociální reprezentace
mají odbory řadu oprávnění v oblasti pracovněprávních vztahů. Paradoxně ale dochází
k tomu, ţe výše uvedený princip postupně způsobuje stále niţší a niţší odborovou
organizovanost, kdy počet členů odborů klesá. Zaměstnanci nemají velký důvod
k tomu, aby vstupovali do odborů, neboť výhody, které odborové organizace dohodnou
a upraví např. v kolektivní smlouvě, platí pro všechny, nehledě na členství v odborech.
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Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2004, s. 395.
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7. Kolektivní pracovní právo
7. 1. Pojem kolektivní pracovní právo
Pracovní právo lze rozdělit na dvě části, které jsou relativně samostatné. Na část
individuálního pracovního práva a část kolektivního pracovního práva.
Někdy se individuální pracovní právo také nazývá právem pracovní smlouvy a
kolektivní pracovní právo právem kolektivní smlouvy. Kolektivní pracovní právo je
charakterizováno jako souhrn právních vztahů, jimiţ jsou na jedné straně zaměstnavatel
a na straně druhé organizovaný kolektiv zaměstnanců. Obsahem kolektivních pracovně
právních vztahů je soubor práv a povinností, vyplývajících z norem pracovního práva.
Ohledně posouzení práv a nároků, které vznikají z kolektivních nebo individuálních
pracovně právních vztahů, je podstatné, které subjekty v těchto vztazích vystupují.
Kolektivní pracovní právo se netýká jednotlivých zaměstnanců, ale práv a povinností
zaměstnanců, kteří tvoří sociální skupinu, dotýká se jejich vztahu k určitému
zaměstnavateli nebo skupině zaměstnavatelů. Jeho předmětem není úprava chování
jednotlivců v pracovním procesu. To je úkolem individuálního pracovního práva.
Úkolem kolektivního pracovního práva je vytváření vztahů, které směřují k vytváření
přímých podmínek pro realizaci pracovního procesu všech zaměstnanců nebo určité
skupiny zaměstnanců. V konečné fázi jsou tímto vytvářeny přímé podněty i pro
realizaci individuálních právních vztahů pracovního práva.
Mezi individuálními a kolektivními právními vztahy existuje určitý vztah, pro který
je typické, ţe individuální právní vztahy jsou předpokladem vzniku kolektivních
právních vztahů, existuje mezi nimi vzájemná podmíněnost, oboustrannost a
vzájemnost. Dá se říci, ţe bez individuálních pracovněprávních vztahů by nemohly
vzniknout kolektivní pracovněprávní vztahy a naopak.
V minulosti měly tzv. monopol na sociální reprezentaci jen odborové organizace.
Vystupovaly za všechny zaměstnance bez ohledu na jejich organizovanost a jejich
členství v odborech. Tento tzv. monopol byl zrušen novelou zákoníku práce č. 155/2000
Sb., která byla přijata v souvislosti se směrnicí Rady č. 94/45/ES, o zřízení Evropské
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podnikové rady. Byly zřízeny orgány, které stojí mimo odborové organizace, tzv. rady
zaměstnanců a zástupci pro BOZP.

7. 2. Subjekty kolektivního pracovního práva
Subjekt kolektivního pracovního práva, respektive kolektivních pracovněprávních
vztahů je nositelem práv a povinností z něho vyplývajících. Okruh moţných subjektů je
dán právními předpisy. Jednotlivé typy subjektů mají odlišné postavení s ohledem na to,
jaká práva a povinnosti s nimi pracovněprávní předpisy spojují. Kaţdý subjekt je totiţ
svým postavením určen k tomu, aby v rámci kolektivních pracovních vztahů plnil jen
některá z moţných oprávnění. 38 Bez existence subjektů by nemohl existovat jakýkoliv
právní vztah. Subjektem právních vztahů v pracovním právu můţe být ten, jenţ je nadán
právní subjektivitou. Je to tedy osoba, která je nositelem práv a povinností, můţe
zakládat právní vztahy a nést odpovědnost za porušení právních vztahů nebo norem
pracovního práva. 39
Neplatí to však bezpodmínečně. V určitých případech mohou v kolektivních
právních vztazích vystupovat i představitelé bez právní subjektivity, kterými jsou např.
rady zaměstnanců. Tyto nemohou mít práva a povinnosti a také se nemohou zavazovat
ve svém jednání a případně nést odpovědnost. Rady zaměstnanců však mohou
vystupovat jen v určitých případech, především pro účely projednávání a informování.
U zaměstnavatelů je pozice odlišná, zde nevystupují organizované skupiny
zaměstnanců jako odbory nebo rady zaměstnanců. Na straně zaměstnavatelů existují
jako subjekty kolektivních právních vztahů osoby fyzické, právnické a organizace
zaměstnavatelů (spolky, sdruţení). Za subjekty kolektivního pracovního práva jsou tedy
povaţovány: stát, zaměstnavatelé a jejich zaměstnavatelské organizace, zaměstnanci,
odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví při
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práci. Mimo rad zaměstnanců a zástupců BOZP mají všechny subjekty kolektivního
pracovního práva právní subjektivitu.40

7. 3. Odborové organizace – subjekty kolektivního pracovního práva
V České republice je právním subjektem kolektivního pracovního práva uznána
odborová organizace, která je představitelkou organizované skupiny zaměstnanců.
Především se jedná o organizaci zájmovou, která je vytvořena za účelem obhajoby a
ochrany práv a zájmů svých členů. Umoţňuje zaměstnancům reprezentovat a obhajovat
vlastní zájmy a snaţí se být partnerem zaměstnavatele. Svoji podstatou je organizací
sociální.
Naše pracovní právo chápe odbory jako ochránce individuálních a kolektivních
zájmů všech zaměstnanců, coţ vyplývá z norem pracovního práva, zejména ze zákoníku
práce.
Odborová organizace vystupuje ex lege jako sociální reprezentant zájmů
zaměstnanců. Úkolem odborů je ochrana a obhajoba zájmů jednotlivých zaměstnanců a
skupin zaměstnanců. Z postavení odborových organizací lze dovodit, ţe vyjadřují
stanoviska zaměstnanců. Odbory poţívají výlučného postavení v tom směru, ţe
výsledky jejich činnosti dopadají na všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou
tito členy odborů. To má však negativní dopad na organizovanost zaměstnanců
v odborovém hnutí. Často se objevuje názor, ţe se odborově organizovat nemá ţádný
smysl, protoţe odbory vše vyjednají i za ty neorganizované. To vede k jejich nezájmu o
členství v odborových organizacích.
Reprezentativnost odborů je právně zakotvena například v zákoně o kolektivním
vyjednávání,41 kde je v § 7 ustanovení, podle kterého můţe Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR stanovit právním předpisem, ţe kolektivní smlouvy vyššího stupně
je závazná i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členy organizace zaměstnavatelů, jeţ tuto
kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela.
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Odborové organizace by měly důsledně působit na členském principu a obhajovat
hospodářská a sociální práva svých členů. V tom, ţe odborové organizace zastupují i
nečleny, je moţno spatřovat porušování tzv. koaliční svobody, jejíţ princip je v tom, ţe
se občané mohou svobodně sdruţovat, ale i svobodně nesdruţovat. Z toho vyplývá, ţe
by příslušné odborové organizace měly jednat jen jménem těch, kteří do ní vstoupili,
tedy jménem svých členů.
V praxi je toto často komplikováno i tím, ţe u zaměstnavatele působí vedle sebe i
více odborových organizací. Z koncepce našeho pracovního práva je moţné dovodit, ţe
v kolektivních právních vztazích kaţdá odborová organizace sociálně zastupuje všechny
zaměstnance.

7. 4. Obsah kolektivních právních vztahů
7. 4. 1. Právo na informace a projednání
Právo na informace a projednání bylo do českého pracovního práva začleněno
zákonem č. 155/2000 Sb., v souvislosti se Směrnicí o zřízení Evropské podnikové rady
č. 94/45/ES a Evropské sociální charty. Cílem tohoto práva je podpora vzájemného
dialogu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zajištění řádné informovanosti a
společného projednávání otázek, které se jich dotýkají. Zahrnuje povinnost
zaměstnavatele poskytnout informace v zákonem stanoveném rozsahu příjemci, kterým
je odborový orgán, rada zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP, a pokud neexistují, pak
přímo zaměstnanci. Poskytnutí informací znamená, ţe zaměstnavatel zprostředkuje
příjemci vědomost o rozhodnutích, která přijal nebo hodlá přijmout 42.
Poskytnutí informace nezahrnuje moţnost příjemce informace reagovat, vyjádřit se
nebo ovlivnit rozhodnutí zaměstnavatele. Pouze umoţňuje zaměstnanci, aby se
přizpůsobil jiným pracovním podmínkám, případně aby mohl vzniklou situaci řešit.
Poskytování informací slouţí také odborovému orgánu ke kvalifikovanému projednání
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nebo rozhodování. Tím není dotčena pravomoc zaměstnavatele rozhodnout výlučně na
základě svého uváţení. 43
Zaměstnanci mají právo být informováni a ve stanovených případech i konzultováni,
pokud jde o záleţitosti zaměstnavatele, které se mohou dotýkat jejich pracovního
vztahu. Právo zaměstnance na informace a projednání je zakotveno v zákoníku práce.44
Zákoník práce rovněţ stanoví, ţe projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, popřípadě jednání mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců za
účelem dosaţení shody. Zaměstnavatel má za povinnost informovat a projednávat se
zaměstnanci záleţitosti dostatečně včas, aby mohl na jejich názory, respektive na názory
jejich zástupců reagovat, popřípadě je vzít v úvahu při svém rozhodování.
V ustanovení § 287 odst. 1 zákoníku práce je jejich demonstrativní výčet, subjekty si
však mohou sjednat i další případy, v nichţ se právo na informace uplatní, také můţe
toto právo na informace vyplývat i z jiných zákonů.45
Zákoník práce povaţuje za zástupce zaměstnanců příslušné odborové orgány
odborových organizací, kteří jsou jako jediní ze zástupců zaměstnanců účastníky
pracovněprávních vztahů, včetně kolektivního vyjednávání, za podmínek stanovených
zákonem. Jednají za všechny zaměstnance bez ohledu na skutečnost, zda jsou tito
zaměstnanci členy odborové organizace i bez ohledu na počet členů příslušné odborové
organizace u zaměstnavatele.
Zaměstnance mohou zastupovat i rady zaměstnanců, které mohou být rovněţ u
zaměstnavatelů voleny. U zaměstnavatelů si mohou zaměstnanci za účelem zajištění
svého práva na informace a projednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
volit i zástupce pro oblast BOZP.
Úprava působení odborových organizací, rad zaměstnanců a zástupců v oblasti
BOZP je v souladu s ustanovením článku 27 Listiny základních práv a svobod, neboť
tyto subjekty vznikají na dobrovolném základě, nikoliv povinně ze zákona.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy, po nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS
83/06 doznalo postavení odborových organizací určitých úprav (redukcí).
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U zaměstnavatele vedle odborové organizace můţe souběţně působit také rada
zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP a právní úprava nebrání zaměstnavateli, aby i
tyto zástupce zaměstnanců podle vlastní úvahy informoval o problematice upravené v §
287 zákoníku práce, nebo s nimi tuto problematiku projednal v rozsahu jejich
působnosti. Obsahem práva na informace je právo zaměstnance být seznámen se
skutečnostmi stanovenými zákonem, tedy právo v případě zájmu stanovené informace
získat. Zaměstnavatel nesmí být v otázkách poskytování informací pasivní, ale musí
sám informace zaměstnancům poskytovat. Tyto informace jsou v zásadě dvojího druhu:
a) informace podle § 279 zákoníku práce a
b) informace podle § 287 zákoníku práce.
Ad a) Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech
vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen v souladu s ustanovením
§ 37 zákoníku práce o nich zaměstnance informovat písemně nejpozději do jednoho
měsíce po vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat:
-

Jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou,
nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

-

bliţší označení druhu a místa výkonu práce,

-

nárok na délku dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na
dovolenou,

-

údaj o výpovědních dobách,

-

údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a
způsobu vyplácení mzdy,

-

údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky,

-

stanovení týdenní pracovní doby a rozvrţení pracovní doby.

Obsah informace vyplývá z aplikace Směrnice Rady č. 91/553/EHS, kterou
zákonodárce včlenil do naší právní úpravy. Je zřejmé, ţe některé poţadavky této
směrnice jsou nadbytečné, protoţe jsou obligatorní součástí obsahu kaţdé pracovní
smlouvy (jméno zaměstnance, název zaměstnavatele, druh a místo výkonu práce) a jiné
jsou dány kogentními normami pracovního práva (výpovědní doby).
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Ad b) Zaměstnavatel je povinen podle § 279 odst. 1 zákoníku práce informovat
zaměstnance o:

-

ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji,

-

činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na
ţivotní prostředí a jeho ekologických opatřeních,

-

právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a o
osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a
uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele,

-

o základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách,

-

o záleţitostech v rozsahu stanoveném v § 280,

-

o opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a
zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,

-

nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro
další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním
poměru uzavřeném na dobu určitou,

-

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106
odst. 1 a § 108 a zvláštního zákona,

-

záleţitosti v rozsahu

stanoveném ujednáním

o zřízení evropské rady

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a
projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294.
Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo
zástupce pro oblast BOZP, pak je zaměstnavatel jednat se všemi zaměstnanci přímo.
Jednotlivé způsoby realizace práva na informace a projednání se navzájem vylučují.
U zaměstnavatele, u kterého působí odborová organizace, popřípadě rada zaměstnanců
nebo zástupce pro oblast BOZP, nemají zaměstnanci právo na přímou informaci.
Zákoník práce však rozlišuje mezi informacemi, které jsou poskytovány všem
zaměstnancům podle § 279 zákoníku práce a informace, které jsou poskytovány
příslušnému odborovému orgánu podle § 287 zákoníku práce.
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Zaměstnavatel poskytuje informace příslušnému odborovému orgánu:

-

o vývoji mezd, platů, průměrné mzdě a jednotlivých sloţek včetně členění
jednotlivých profesí, pokud není dohodnuto jinak,

-

o záleţitostech uvedených v § 279 zákoníku práce.

Povinnost informovat příslušný odborový orgán se velkou měrou ztotoţňuje
s povinností informovat zaměstnance o tomtéţ. Proto není zvolené řešení zcela vhodné.
Ze zákona

vyplývá,

ţe

je zaměstnavatel

povinen informovat

zaměstnance

prostřednictvím jejich zástupců o řadě záleţitostí a navíc, pokud u něj působí odborová
organizace, i o vývoji mezd.
Obsahem práva na projednání je právo na to, aby zaměstnavatel se zaměstnancem
nebo jeho zástupci jednal za účelem dosaţení shody. Dosaţení shody mezi nimi však
není podmínkou. Projednání, nebo také součinnost zahrnuje povinnost zaměstnavatele
předloţit určité okruhy otázek příslušnému odborovému orgánu k projednání. Toto
projednání musí být učiněno vţdy předem, v opačném případě by se jednalo pouze o
informaci. Zaměstnavatel má ale výhradní právo ve věci rozhodnout, bez ohledu na
výsledek projednání. Podle ustanovení zákoníku práce absence projednání u právních
úkonů podmíněných předchozím projednáním nezakládá jejich neplatnost. Nesplnění
povinnosti, která vyplývá z tohoto práva, je porušením právní povinnosti, která je
stanovena zákoníkem práce a lze za toto nesplnění případně uloţit pokutu.46
Pojem součinnost, mnohdy uváděný, je nepřesným pojmem. Zmíněnou formou
spolupráce mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli by bylo vhodnější nazývat
vztahem konzultačním. Ten zahrnuje součinnost a projednání.
Zatímco součinnost lze charakterizovat jako spolupráci obou partnerů, která
vyţaduje četnější konzultace o příslušných otázkách, projednání je v zásadě
jednorázová konzultace.

46

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 2001, s. 385 – 386.
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Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat:

-

převod podle § 338 aţ 342 zákoníku práce,

-

pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele,

-

zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo
organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření
v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62,

-

otázky v oblasti BOZP v rozsahu stanoveném v § 101 – 106 odst. 1 a § 108
zákoníku práce a zvláštním zákonem,

-

nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u
zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny,

-

záleţitosti v rozsahu

stanoveném ujednáním

o zřízení evropské rady

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a
projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294.
Rovněţ u práva na projednání zákoník práce rozlišuje otázky, které musí
zaměstnavatel projednávat se všemi zaměstnanci a otázky, které projednává jen
s příslušným odborovým orgánem.
S příslušným odborovým orgánem zaměstnavatel projednává podle § 287 odst. 2
zákoníku práce:

-

ekonomickou situaci zaměstnavatele,

-

mnoţství práce a pracovní tempo podle § 300,

-

změny organizace práce,

-

systém hodnocení a odměňování zaměstnanců,

-

systém školení a vzdělávání zaměstnanců,

-

opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména
mladistvých, osob pečujících o dítě mladší 15 let a osob se změněnou pracovní
schopností, včetně podstatných záleţitostí péče o zaměstnance, opatření ke
zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních,
kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
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-

další opatření, která se dotýkají většího počtu zaměstnanců,

-

záleţitosti, které jsou uvedené v § 280 zákoníku práce.

Také na tomto místě se některé otázky, které je zaměstnavatel povinen projednat se
všemi zaměstnanci a příslušným odborovým orgánem shodují. Velká část výše
uvedených otázek bývá často obsahem ujednání kolektivních smluv. Pokud je uzavřena
kolektivní smlouva, lze se právem domnívat, ţe v řadě otázek k projednávání došlo a
proto není třeba tyto otázky projednávat zvlášť.

7. 4. 2. Právo spolurozhodování
Spolurozhodováním se rozumí taková forma vzájemného vztahu mezi odborovým
orgánem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnavatel můţe určité opatření učinit pouze se
souhlasem či předchozím souhlasem odborového orgánu nebo v dohodě s ním. Pojem
spolurozhodování se v právních předpisech objevuje jen výjimečně, například v § 61
odst. 1, § 108 odst. 5, § 199 odst. 2, § 209 odst. 1 a 2, § 217 odst. 1, § 220, § 306
zákoníku práce. Všechna zmíněná vyjádření však mají stejný význam a shodně
představují

povinnost

zaměstnavatele

získat

souhlas

odborového

orgánu

s připravovaným opatřením. 47 Okruh opatření, která musí zaměstnavatel s odborovým
orgánem projednat, není stanoven taxativně a můţe být rozšířen zejména v kolektivní
smlouvě. Zaměstnavatel je povinen projednat s příslušným odborovým orgánem otázky
obsaţené zejména v § 287 odst. 2 zákoníku práce, například systém hodnocení a
odměňování zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců atd. Právo na
projednání je upraveno i dalšími ustanoveními zákoníku práce. 48

47

Šubrt, B. Odbory, zaměstnavatelé a právo. Karviná: Paris. 1995, s. 105 – 106.

48

Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck. 2001. S. 386.
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Jde o tyto případy:

-

jde-li o člena odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se
zaměstnavatelem v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho
skončení, je zaměstnavatel povinen poţádat příslušný odborový orgán o
předchozí souhlas k výpovědi nebo okamţitému zrušení pracovního poměru
s tímto zaměstnancem, bez předchozího souhlasu příslušného odborového
orgánu je uvedené skončení pracovního poměru neplatné (§ 61 odst. 1 a 2
zákoníku práce),

-

zaměstnavatel můţe vydat pracovní řád pouze s předchozím souhlasem
příslušného odborového orgánu (§ 306 zákoníku práce),

-

zaměstnavatel určuje dobu čerpání dovolené podle plánu dovolených
stanoveného s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu,

-

zaměstnavatel je povinen oznámit dobu čerpání dovolené zaměstnanci alespoň
čtrnáct dní předem, tato doba můţe být zkrácena se souhlasem příslušného
odborového orgánu,

-

projednání výše poţadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její
úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1 000 Kč dle § 262 odst. 3 zákoníku
práce,

-

další případy, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvě.

Z judikatury, vztahující se k výše uvedené problematice:
1. Povaha souhlasu odborového orgánu s výpovědí. Předchozí souhlas závodního
výboru ROH (nyní příslušného odborového orgánu) k rozvázání pracovního poměru
výpovědí není právním úkonem ve smyslu § 240 zákoníku práce, jehoţ neplatnost by se
posuzovala podle § 242 zákoníku práce.
Rozsudek NS ze dne 30. 2. 1968, sp. zn. 6 Cz 219/67 (R 95/1968)
2. Posouzení členství v odborovém orgánu před soudem. Při posouzení, zda
zaměstnanec byl členem příslušného odborového orgánu, který je oprávněn
spolurozhodovat se zaměstnavatelem (§ 59 odst. 2 zákoníku práce), soudu nepřísluší
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řešit jako otázku předběţnou platnost volby (její průběh a výsledek) zaměstnance do
tohoto orgánu. Soud vychází ze stanoviska, které po uskutečněných volbách k jejich
průběhu a výsledku zaujal k tomu příslušný orgán odborové organizace.
Rozsudek NS ze dne 12. 8. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1375/98 (R 14/2001)
3. Co to je příslušný odborový orgán. Odborovým orgánem příslušným k udělení
předchozího souhlasu s výpovědí nebo okamţitým zrušením pracovního poměru ve
smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákoníku práce se rozumí orgán, který je podle stanov
oprávněn vystupovat v tomto pracovněprávním vztahu jménem příslušné odborové
organizace. Nevyplývá-li to ze stanov, nelze předchozí souhlas příslušného odborového
orgánu úspěšně nahradit ani souhlasem organizačně nebo funkčně nadřízeného vyššího
nebo ústředního odborového orgánu.
Rozsudek NS ze dne 6. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1599/2001 (SJ 155/2002)
4. Nečinnost odborového orgánu. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď
z pracovního poměru nebo s ním okamţitě zruší pracovní poměr, aniţ by v rozporu
s ustanovením § 59 odst. 2 zákoníku práce poţádal příslušný odborový orgán o
předchozí souhlas k tomuto opatření, je takové rozvázání pracovního poměru neplatné
(§ 242 odst. 1 písm. a). V případě, ţe zaměstnavatel poţádá podle ustanovení § 59 odst.
2 zákoníku práce příslušný odborový orgán o předchozí souhlas k výpovědi nebo
okamţitému zrušení pracovního poměru, jsou výpověď nebo okamţité zrušení
pracovního poměru neplatné, jen jestliţe příslušný odborový orgán v době do 15 dnů
ode dne, kdy byl zaměstnavatelem poţádán o souhlas, písemně odmítne souhlas udělit,
a jestliţe soud ve sporu podle ustanovení § 64 zákoníku práce neshledá, ţe nelze na
zaměstnavateli spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Jestliţe
příslušný odborový orgán v době do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnavatel poţádán o
souhlas, písemně neodmítne zaměstnavateli souhlas udělit, platí, ţe předchozí souhlas
k výpovědi nebo okamţitému zrušení pracovního poměru byl dán.
Rozsudek NS ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Cdo 1615/2001 (SJ 133/2002)
5. Souhlas a jeho vázanost na splnění podmínky. Souhlas příslušného odborového
orgánu k rozvázání pracovního poměru vázaný na splnění podmínky nelze povaţovat
ani za předchozí souhlas s tímto opatřením ani za jeho odmítnutí. Jestliţe příslušný
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odborový orgán v době do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnavatelem poţádán o
předchozí souhlas, udělení souhlasu k okamţitému zrušení pracovního poměru se
zaměstnavatelem písemně neodmítl, platí, ţe poţadovaný souhlas byl udělen.
Rozsudek NS ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Cdo 1615/2001 (Soubor sv. 18, C 1275)
6. Způsob projednání a jeho zkoumání před soudem. Při posouzení, zda byl splněn
předpoklad pro platné rozvázání pracovního poměru uvedený v § 59 zákoníku práce,
soud zkoumá, zda a jaké stanovisko zaujal příslušný odborový orgán, jakoţto kolektivní
orgán, k výpovědi nebo k okamţitému zrušení pracovního poměru, které organizace
hodlá provést. To, jakým způsobem příslušný odborový orgán věc projednal, je jeho
vnitřní záleţitostí, kterou soud není oprávněn přezkoumávat.
Rozsudek VS v Praze ze dne 28. 6. 1995, sp. zn. 6 Cdo 69/94 (PR 2/1996, s. 74)
7. Výpověď zaměstnanci – členu odborového orgánu. U ţádného z výpovědních
důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 zákoníku práce nelze předem vylučovat
moţnost situace, kdy na zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat, aby nadále
zaměstnával zaměstnance, který je (byl) členem příslušného odborového orgánu ve
smyslu § 61 odst. 2 zákoníku práce. K posouzení otázky, zda lze na zaměstnavateli
spravedlivě poţadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance uvedeného v § 52 odst. 2
zákoníku práce, u něhoţ je dán výpovědní důvod spočívající v nadbytečnosti
zaměstnance pro organizační změny podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, jsou
rozhodující okolnosti, za nichţ k organizační změně u zaměstnavatele, mající za
následek nadbytečnost zaměstnance došlo, s přihlédnutím k tomu, jaký dopad na plnění
funkcí zaměstnavatele na jedné straně a na postavení zaměstnance (např. vzhledem
k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) na straně druhé, by jeho další
zaměstnávání v prvním případě nebo skončení pracovního poměru ve druhém případě
mělo.
Usnesení KS v Ostravě ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. 16 Co 402/96 (PR 3/1997, s. 147)
8. Rozvázání pracovního poměru se členem orgánu odborové organizace. Odvolací
soud se rovněţ mýlí v tom, ţe by nedostatek spočívající v absenci ţádosti
zaměstnavatele o předchozí souhlas odborové organizace k okamţitému zrušení
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pracovního poměru bylo moţno zhojit postupem podle ustanovení § 59 odst. 4 ZP.
Přehlíţí totiţ, ţe ustanovení § 59 odst. 4 ZP dopadá toliko na případy, kdy příslušený
odborový orgán odmítl udělit předchozí souhlas k výpovědi nebo okamţitému zrušení
pracovního poměru, nikoli na „všechny“ případy neexistence předchozího souhlasu,
tedy ani na situaci, kdy zaměstnavatel o předchozí souhlas před podáním okamţitého
zrušení pracovního poměru vůbec nepoţádal. Komentář: Zaměstnavatel okamţitě zrušil
se zaměstnankyní pracovní poměr. Zaměstnankyně se bránila s tím, ţe je členkou
odborového orgánu, který byl poţádán o vyslovení souhlasu s okamţitým zrušením
pracovního poměru aţ v den okamţitého zrušení pracovního poměru, tedy opoţděně.
Obecné soudy však nakonec daly za pravdu zaměstnavateli s tím, ţe ţádost
zaměstnavatel byla sice opoţděná, protoţe nepoţádal o předchozí souhlas, ale v řízení
bylo prokázáno, ţe na zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat, aby zaměstnankyni
dále zaměstnával a tím prý bylo uvedené porušení plně zhojeno. Na tom nic nemění ani
fakt, ţe zaměstnavatel nevyčkal zákonem stanovených 15 dní a přikročil okamţitě ke
zrušovacímu úkonu. Nejvyšší soud ČR ale uvedl, ţe to, zda na zaměstnavateli lze
spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, zkoumá sod aţ poté, co
zjistí, ţe odborová organizace odmítla udělit souhlas s rozvázáním pracovního poměru,
respektive se ve stanovené lhůtě k ţádosti zaměstnavatele nevyjádřila. Jinak řečeno,
ačkoliv zaměstnanec, který je členem odborového orgánu poruší pracovní povinnosti
sebehrubějším způsobem, musí zaměstnavatel vţdy nejprve poţádat příslušnou
odborovou organizaci o předchozí souhlas s výpovědí, nebo okamţitým zrušením
pracovního poměru a aţ poté, co buď obdrţí odpověď, nebo marně uplyne 15 denní
zákonná lhůta, můţe přistoupit k učinění rozvazovacího úkonu. Jestliţe to neučiní, bude
se jednat o neplatný rozvazovací úkon.
Rozsudek NS ČR ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2339/2011
9. Začátek působení odborové organizace u zaměstnavatele. S přihlédnutím ke
smyslu a účelu vystupování odborových organizací v pracovněprávních vztazích je
odůvodněn závěr, ţe odborová organizace působí u zaměstnavatele nejen tehdy, jestliţe
zaměstnavateli svoji činnost formálně oznámila, ale vţdy, jakmile vykonává u
zaměstnavatele takové úkony, které jsou charakteristické pro činnost odborových
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organizací jako takových a z nichţ zaměstnavatel musel poznat, ţe sdruţení je
odborovou organizací.
Rozsudek NS ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 390/2012

7. 4. 3. Právo kontroly
Odborové organizace jsou podle ustanovení § 286 odst. 1 aţ 4 zákoníku práce
oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání za
podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. Ze zákona tedy
mají postavení účastníka pracovněprávních vztahů. Za odborovou organizaci jedná
orgán určený stanovami této odborové organizace. 49
Tzv. katalog oprávnění odborových orgánů ve vzájemných vztazích mezi odbory a
zaměstnavateli obsahuje několik právních forem, jak jiţ bylo uvedeno výše. Z pozice
zaměstnavatele se tedy především jedná o povinnost informovat a projednat
(konzultace) záleţitosti minimálně v rozsahu uvedeném v ustanovení § 287 zákoníku
práce, dále o formu spolurozhodování (nutnost dosaţení dohody, popř. získání
předchozího souhlasu – např. vydávání pracovního řádu podle § 306 zákoníku práce,
kvalifikace zameškání práce zaměstnance jako neomluvené podle § 348 odst. 3
zákoníku práce). Z pozice odborové organizace se pak jedná zejména o kontrolní
oprávnění.
Zde je třeba konstatovat, ţe se jedná o oblast, jejíţ právní úprava v zákoníku práce
byla poměrně zásadním způsobem dotčena nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12.
března 2008 Pl. ÚS 83/06, publikovaného v částce 37 Sbírky zákonů pod číslem
116/2008 Sb. (dále jen nález Ústavního soudu). Právní účinky nálezu nastaly dnem
vyhlášení ve Sbírce zákonů dne 14. 4. 2008.
Ústavní soud v § 321 zákoníku práce zrušil právo odborových organizací vykonávat
u zaměstnavatelů kontrolu nad dodrţováním právních předpisů a závazků vyplývajících
z kolektivních smluv. Podle stávající dikce tohoto ustanovení odborové organizace dbají
na dodrţování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o
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§ 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, v platném znění.
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bezpečnosti a ochraně a zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů. Ústavní
soud argumentoval, ţe napadená původní ustanovení § 321 zákoníku práce narušovala
vyváţenost vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli i rovnost stran kolektivní
smlouvy. Odborovým organizacím tak byla zákonem svěřena kontrolní činnost, která
má všechny znaky výkonu veřejné správy. Tím byla narušena rovnost mezi
zaměstnavateli a odborovými organizacemi a také základní kritéria proporcionality, coţ
by podle ÚS v praxi mohlo vést k neadekvátním a neodůvodněným zásahům do
vlastnického práva zaměstnavatele. Z druhé strany je však nutno poukázat na to, ţe
výkon kontroly odborových orgánů v oblasti dodrţování pracovněprávních předpisů u
zaměstnavatele měl častokrát funkci tzv. signalizační a prevenční. A to proto, ţe
případně vzniklé závady v pracovněprávních vztazích byly včas zjištěny a byla moţnost
tyto závady řešit v tzv. „domácím prostředí“, aniţ by bylo nutno sankčního zásahu ze
strany orgánů inspekce práce. Lze proto doporučit v rámci kolektivního vyjednávání
tato osvědčená pravidla odborových kontrol zapracovat např. do ustanovení
kolektivních smluv, pokud k tomuto bude oboustranná vůle. A mnohde se toto i takto
v současné době uplatňuje.
Zcela jiná situace však existuje v oblasti kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (§ 322 ZP). Zde ÚS konstatoval, ţe kontrolu dodrţování bezpečnostních předpisů
a pravidel lze povaţovat za tradiční součást obhajoby hospodářských a sociálních zájmů
zaměstnanců, coţ je hlavním posláním odborových organizací.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by tedy měli mít zaměstnanci
(zastoupeni odborovou organizací) moţnost upozornit zaměstnavatele na existující
nedostatky, a to i na základě vlastních poznatků. Proto lze ustanovení § 322 odst. 1
zákoníku práce chápat jako realizaci základního práva zaměstnanců na uspokojivé
pracovní podmínky ve smyslu článku 28 Listiny základních práv a svobod. Zrušení
práva na kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by znamenalo popření
podstaty a smyslu existence odborů. Ústavní soud proto nepřisvědčil navrhovatelům ve
věci návrhu na zrušení § 322 odst. 1 zákoníku práce. Ústavní soud ale ve smyslu výše
uvedené argumentace konstatoval, ţe právo odborových organizací vydávat závazné
pokyny a zakázat další práci v případě bezprostředního ohroţení ţivota nebo zdraví
zaměstnanců a právo zakázat práce přesčas a v noci v případě ohroţení bezpečnosti a

49

ochrany zdraví při práci je neproporcionální. 50 Právo odborových organizací
kontrolovat stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemůţe automaticky znamenat i
právo ukládat zaměstnavateli závazným pokynem, jaká opatření má přijmout. Dle
názoru ÚS oprávnění a prostředky uvedené v § 322 odst. 1 zákoníku práce dostačují
k realizaci kontrolních oprávnění odborových orgánů a zaměstnavatel jiţ na základě
těchto ustanovení je povinen reagovat na upozornění odborů na porušování povinností
v oblasti BOZP, a je tedy ze zákona sám povinen zabránit bezprostřednímu ohroţení
ţivota nebo zdraví zaměstnanců.
Obsahem tohoto práva je zejména oprávnění příslušného odborového orgánu:

-

prověřovat, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví
neohroţující práci,

-

pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a
kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními
prostředky,

-

prověřovat, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy,

-

účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je
objasňovat,

-

zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 51

Stávající text § 322 odst. 1 zákoníku práce je tvořen ustanovením, které vymezuje
věcný rozsah kontroly, kterou jsou oprávněny vykonávat odborové organizace u
jednotlivých zaměstnavatelů. Stále však v praxi přetrvávají nejasnosti ve vztahu
k otázce, zda je opodstatněné, aby jakákoliv odborová organizace nebo odborový orgán
(bez ohledu na stupeň – „základní“, „svaz“, „konfederace“) prováděly takovou kontrolu
kdykoliv, u kteréhokoliv zaměstnavatele. Do současné doby neexistuje ohledně této
problematiky ţádná judikatura. Zřejmě aţ v případě odepření součinnosti ze strany
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zaměstnavatelů nově vzniklá judikatura učiní v této souvislosti krok na cestě
k vymezení relevantního okruhu kontrolovaných a kontrolujících.

7. 4. 4. Právo na kolektivní vyjednávání
K výše uvedeným právům je nezbytné přiřadit právo na kolektivní vyjednávání a
uzavírání kolektivních smluv podle zákona o kolektivním vyjednávání52 a podle
zákoníku práce. Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje jen ty vzájemné vztahy
mezi zaměstnavateli a odbory, jejichţ cílem je uzavření kolektivní smlouvy, a to buď
podnikové, nebo kolektivní smlouvy vyššího stupně. Jedná se o zcela specifické právo a
bude mu věnována zvláštní pozornost dále.

7. 4. 5. Právo na účast v legislativním procesu
Právo na účast odborových organizací v legislativním procesu je obsaţeno
v ustanoveních § 320 zákoníku práce:

-

právo

na

projednávání

příslušných

odborových

orgánů

s příslušnými

organizacemi zaměstnavatelů návrhů zákonů a ostatních právních předpisů,
týkajících se důleţitých zájmů pracujících, jedná se o hospodářské, výrobní,
pracovní, mzdové, kulturní a sociální podmínky,
-

vydávání prováděcích pracovněprávních předpisů ústředními správními úřady aţ
po jejich projednání s příslušnou odborovou organizací a příslušnou organizací
zaměstnavatelů,

-

projednávání otázek, týkajících se pracovních a

ţivotních podmínek

zaměstnanců příslušných státních orgánů s odborovými organizacemi a
poskytování potřebných informací,

52
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-

právo odborových organizací, které jednají v pracovněprávních vztazích za
zaměstnance státu, příspěvkových organizací, státních fondů a územních
samosprávných celků jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve věcech
zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování.

Výše uvedená ustanovení o projednávání vycházejí z předpokladu existence dialogu
sociálních partnerů o co moţném nejširším spektru otázek, které budou mít naději stát
se stabilní právní úpravou v oblasti pracovního práva. Jednak se jedná o sociální dialog
na evropské úrovni, jehoţ výsledkem je např. přijímání evropských směrnic, které jsou
schváleny na základě dohod uzavřených sociálními partnery, např. Směrnice Rady č.
1999/70/ES, která byla vyhlášena na základě Rámcové dohody o pracovních smlouvách
na dobu určitou, uzavřenou organizacemi Evropské odborové konfederace, Unie
průmyslu Evropského společenství a Evropského centra podniků veřejného sektoru. 53
V podmínkách ČR se pak jedná o dialog na celostátní úrovni, odpovídající naplnění
ustanovení § 320 odst. 1 zákoníku práce, zejména tzv. tripartita. Jedná se o tripartitní
jednání vedené mezi sociálními partnery (zaměstnanci reprezentovanými odborovými
svazy,

resp.

jejich konfederacemi a zaměstnavateli reprezentovanými svazy

zaměstnavatelů)

a

státem,

reprezentovaným

vládou.

Jednání

tripartity

je

charakterizováno jako právem neregulovaný dialog. Obecně lze pojmenovat tripartitu
jako „trojstrannost“, která je vymezena třemi subjekty: zaměstnanci, kteří jsou
reprezentováni

odbory,

zaměstnavateli,

které

reprezentují

obvykle

sdruţení

zaměstnavatelů a státem, který obvykle reprezentuje exekutiva. Předmětem tripartity
jsou společenské vztahy, které vznikají při vytváření ekonomického a sociálního
prostředí pro realizaci kapitálu a práce. Tyto vztahy u nás zatím nejsou upraveny
právem. Základem pro existenci tripartity se stal zákon č. 120/1990 Sb., který upravoval
některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli a zákon č. 83/1990 Sb.,
o sdruţování občanů, na jehoţ základě se začaly konstituovat sdruţení zaměstnavatelů.
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Právní úprava tripartity je teprve věcí budoucnosti. 54 V současné době je existující
tripartitní orgán označován jako Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Tripartita je
společným dobrovolným vyjednávacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů
a vlády České republiky. Cílem tripartity je vzájemně respektovanou formou sociálního
dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a
udrţet sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i ţivotní
úrovně občanů. 55 Vrcholným dohadovacím orgánem tripartity je Plenární schůze, na
které

je

zastoupena

delegace

vlády

ve

sloţení

7

členů,

7

představitelů

zaměstnavatelských svazů a 7 představitelů odborových konfederací. Kritéria účasti
určuje Statut RHSD ČR.56 Závěry jednání tripartity jsou schvalovány všemi účastníky
jednání. Pokud nedojde k dosaţení konsensu a přijetí společných závěrů, jsou
zveřejněna odchylná stanoviska delegací k projednávaným bodům. 57 Vliv tohoto orgánu
na legislativu v oblasti pracovního práva je realizován především prostřednictvím
příslušného pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR, a to
v legislativním procesu od etapy práce nad rozhodovacím materiálem, přes etapu
návrhu věcného záměru zákona, aţ po vlastní návrh paragrafovaného znění zákona.
Dohody, které jsou uzavírány na zasedáních tripartity, nejsou právními dokumenty.
Jedná se o závazek vlády k iniciaci vydání určitého právního předpisu a závazek
ostatních stran podpořit tento návrh právního předpisu.
„Tripartita je liberální metoda uplatňování vlivu ekonomických a sociálních sil na
rozhodování státu, zejména v sociální oblasti.“58
Odbory a zaměstnavatelé jsou rovněţ podle Legislativních pravidel vlády ČR tzv.
připomínkovými místy, která se mohou vyjádřit ke všem připravovaným návrhů
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právních předpisů v dané oblasti a mohou k nim vznášet připomínky, s nimiţ je třeba se
v rámci připomínkového řízení vypořádat.59
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8. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy
8. 1. Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů
K subjektům kolektivních pracovněprávních vztahů patří zaměstnavatel, organizace
zaměstnavatelů ne jedné straně a odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro
BOZP a Evropské rady zaměstnanců na straně druhé. I přes to, ţe v legislativě ČR
pouţíváme pojem „zástupci zaměstnanců“ pro odborové organizace, rady zaměstnanců
a zástupce pro BOZP, můţeme hovořit jen o odborové organizaci jako o zástupci
zaměstnanců, který disponuje právní subjektivitou, tedy mj. i způsobilostí k právním
úkonům směřujícím k uzavření kolektivní smlouvy.
Z hlediska evropského a mezinárodního práva není kolektivní vyjednávání
výhradním právem odborů. Toto výhradní právo nelze dovodit ze ţádného předpisu
evropského ani mezinárodního práva. Právo určit kdo bude v procesu kolektivního
vyjednávání partnerem zaměstnavatelů je věcí kaţdého státu.60 Toto právo vyplývá
např. z ustanovení čl. II. odst. 3 písm. a) Doporučení MOP č. 163 k podpoře
kolektivního vyjednávání, kde je zakotven poţadavek na provedení opatření
přizpůsobených vnitrostátním poměrům a podmínkám, která zabezpečí, ţe pro účely
kolektivního vyjednávání budou určeni zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

8. 2. Pojem kolektivního vyjednávání
Předmětem kolektivního pracovněprávního vztahu je zejména způsob výkonu práce
a podmínky výkonu práce. Kolektivní pracovněprávní vztahy lze dále dělit např. na
kolektivní pracovněprávní vztahy související s právem zaměstnanců na informování a
projednání, tzv. právo na konzultace, vztahy v oblasti dodrţování pracovněprávních
předpisů a provádění kontroly v oblasti BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů a právní
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vztahy v oblasti kolektivního vyjednávání. Tyto postupy jsou upraveny v zákoně o
kolektivním vyjednávání. 61
Ustanovení § 1 zákona o kolektivním vyjednávání uvádí, cit.: „Zákon upravuje
kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich
organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní
smlouvy“. Cílem kolektivního vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy, která je
upravena v ustanoveních § 22 - § 29 jako specifický smluvní typ.62
Ustanovení § 1 výše uvedeného zákona vymezuje kolektivní vyjednávání tzv.
restriktivním způsobem, neboť i další jednání mezi odborovou organizací a
zaměstnavatelem mají znaky kolektivního vyjednávání. Například v jednání o plnění
závazků z kolektivní smlouvy, v oblasti spolurozhodování odborů, např. ve věci
pracovního řádu nebo v otázce hromadného propouštění. Podle článku 2 Úmluvy MOP
č. 154, o podpoře kolektivního vyjednávání (dosud neratifikována) je třeba pod pojmem
„kolektivní vyjednávání“ rozumět všechna vyjednávání mezi zaměstnavatelem,
skupinou zaměstnavatelů nebo jednou nebo více organizacemi zaměstnavatelů na jedné
straně a jednou nebo více organizacemi zaměstnanců na straně druhé, jejichţ
předmětem je stanovení pracovních podmínek a pravidel zaměstnávání, úprava vztahů
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, úprava vztahů mezi organizací (organizacemi)
zaměstnavatelů a organizací (organizacemi) zaměstnanců.

8. 3. Zásady kolektivního vyjednávání
Kolektivní vyjednávání není dosud v našem pracovním právu upraveno uceleně, ale
uvedené právní principy jsou obsahem zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona
č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění. Jedná se o nejvýznamnější
způsob

uplatňování

kolektivních

pracovních

vztahů.

Existence
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kolektivního

vyjednávání je podmíněna existencí rozporů v kolektivních právních vztazích, které
vyplývají z objektivní odlišnosti zájmů subjektů těchto vztahů.63
Kolektivní vyjednávání nelze vymezit jen jako proces, směřující k uzavření
kolektivní smlouvy, neboť to by bylo příliš restriktivní vymezení. Mimo samotné
kolektivní vyjednávání totiţ existují společenské vztahy, do kterých subjekty
kolektivních právních vztahů vstupují, jednají spolu o mnoha otázkách, které mají vliv
na kolektivní i individuální pracovní vztahy a jsou právními vztahy. Tato jednání se
musejí řídit určitými pravidly, která nejsou vţdy výslovně upravena v normách
pracovního práva a proto je nutno se řídit i obecnými pravidly, která stanovuje zákoník
práce.
Další pravidla jsou ta, která vyplývají z obecných zásad, zakotvených v Listině
základních práv a svobod, úmluvách MOP, pracovně právních zvyklostí, pravidel
slušnosti a občanského souţití atd. Z těchto zásad lze odvodit, ţe se v kolektivním
vyjednávání uplatňují základní principy, jako moţnost kolektivního vyjednávání o
všech otázkách práce, vyjednávat vţdy a za všech okolností, princip neformálnosti a
rovnosti.64
a) Princip kolektivního vyjednávání o všech otázkách práce
V souladu s tímto principem lze vyjednávat o všech otázkách práce a nejen o těch,
které jsou stanoveny normami pracovního práva výslovně, neboť formulace zákoníku
práce jsou mnohdy velice obecné a široké. Platí zde zásada, ţe kaţdý můţe činit, co
není zákonem zakázáno a nikdo nemůţe být nucen činit, co zákon neukládá. Tato
zásada je zakotvena v Listině základních práv a svobod, článek 2 odst. 3.
Další zásadou, která zde platí, je ta, ţe v oblasti práce, pracovních a mzdových
podmínek neexistuje nic, o čem by na určité úrovni kolektivní vyjednávání nemohlo být
vedeno, neboť zákoník práce vytváří kolektivnímu vyjednávání dosti široký prostor.
Například v ustanovení § 287 zákoníku práce je stanovena povinnost zaměstnavatele
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projednávat s příslušným odborovým orgánem řadu otázek a informovat příslušný
odborový orgán o některých otázkách. Jakého bude dosaţeno výsledku při kolektivním
vyjednávání, záleţí jednak na tom, jako poţívá odborový orgán autoritu, dále na jeho
argumentaci, ale také na tom, jaké postavení odborům přisuzují normy pracovního
práva. 65
Kromě úpravy v kolektivních smlouvách zákoník práce výslovně poţaduje, aby
probíhalo kolektivní vyjednávání také:

-

o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP),

-

o dodrţování pracovněprávních předpisů,

-

o přípravě pracovněprávních a jiných právních předpisů,

-

o převádění na jinou práci v případě nesouhlasu zaměstnance,

-

o výpovědích a okamţitých zrušeních pracovních poměrů,

-

o vydávání pracovních řádů,

-

o rozvrţení, stanovení začátku a konce pracovní doby,

-

o stanovení pracovních přestávek na jídlo a oddech,

-

o nařizování práce ve dnech pracovního klidu,

-

o stanovování rozsahu přesčasové práce,

-

o schvalování plánů dovolených, určování nástupu na dovolenou mimo plán
dovolených,

-

o vymezení váţných provozních důvodů při určení překáţek v práci,

-

o spolupráci při prevenci rizik,

-

o kontrolách stavu BOZP,

-

o individuálních úpravách pracovní doby těhotných ţen, zaměstnankyň a
zaměstnanců, kteří pečují o dítě do 15 let věku,

-

o stanovování výše náhrad škod,

-

o způsobu a rozsahu náhrady škody zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz
nebo onemocněl nemocí z povolání.
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Další případy obsahují prováděcí právní předpisy, např. nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíţeném
pracovním prostředí a o výši příplatků ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním
prostředí, kterými se provádí zákoník práce a některé další okruhy projednávaných
otázek rozšiřují i kolektivní smlouvy.
b) Princip kolektivního vyjednávání vţdy a za všech okolností
Výrazem určitého souladu sociálních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
je sociální smír. Ten je zachován, kdyţ při objektivně vznikajících rozporech mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci funguje proces sociální komunikace, který nepřeroste
do stádia, kdy se začínají objevovat neţádoucí konflikty. 66 K odstraňování případných
konfliktů můţe přispívat kolektivní vyjednávání, nutno však konstatovat, ţe to neplatí
vţdy. V určitých případech můţe případný konflikt přerůst aţ v relevantní právní spor.
Základním úkolem kolektivního vyjednávání je úprava podmínek výkonu práce a
rovněţ udrţení sociálního smíru. Platí, ţe oba tyto úkoly spolu úzce souvisejí,
podmiňují se vzájemně i ovlivňují. Kdyţ se kolektivně vyjednává a upravují se
podmínky výkonu práce, tak platí, ţe se tím zároveň vzájemně řeší sociální a pracovní
konflikty, které v procesu kolektivního vyjednávání objektivně vznikají. Často se
v praxi stává, ţe se při kolektivním vyjednávání objevuje neústupnost, rivalita a
neochota dále jednat. Pak dochází k tomu, ţe nelze najít vzájemnou shodu. Ta se pak
projevuje v rámci pracovního procesu negativními jevy. Mezi ně patří niţší produktivita
práce, niţší výnosy, niţší mzdy, horší pracovní podmínky, špatné vztahy mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci, častěji dochází i diskriminačním jevům ve vzájemných
vztazích na pracovištích.
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c) Princip neformálnosti jednání
Po celou dobu procesu kolektivního vyjednávání je příznačné, ţe probíhá bez
podrobné právní regulace a neformálním způsobem. Normy pracovního práva pro
proces kolektivního vyjednávání vytvářejí velice široký prostor, kdy ţádná právní
pravidla pro konkrétní způsob jednání nejsou stanovena. To se týká i zákona č. 2/1991
Sb., o kolektivním vyjednávání. V tomto zákoně jsou obsaţena určitá procesní pravidla,
která se týkají samotného postupu v procesu uzavírání kolektivních smluv, případně
jsou řešeny tímto zákonem pouze některé právní otázky. Proto je vhodné, aby se
subjekty, které se podílejí na kolektivním vyjednávání, řídily tzv. obecnými pravidly
slušnosti, občanského souţití a respektovaly zákaz diskriminace.

d) Princip rovnosti stran
Rovnost stran v rámci kolektivního vyjednávání lze spatřovat v tom, ţe ţádná ze
stran kolektivního vyjednávání nemůţe jednostranně druhé straně vnucovat svoji vůli,
coţ je předpokladem úspěšného průběhu kolektivního vyjednávání. Za narušení
principu rovnosti stran není moţno povaţovat, kdyţ normy pracovního práva v určitých
věcech zaměstnavateli přikazují konat, informovat, projednávat nebo respektovat
stanovisko odborového orgánu, např. v případě spolurozhodování. V případě, ţe norma
pracovního práva vyţaduje projednání záleţitostí s odborovým orgánem, jde o normu,
která nemá sankce a zaměstnavatel ani odborový orgán nemají moţnost donutit druhou
stranu k jednání. Jednání zaměstnavatele lze v tomto případě postihovat dle zákona o
inspekci práce, kde jsou vymezeny přestupky a správní delikty v oblasti součinnosti
zaměstnavatele a odborové organizace. 67
Na místě, kde normy pracovního práva stanovují povinnost jednat, např. při
projednávání návrhu kolektivní smlouvy, to však ještě neznamená povinnost kolektivní
smlouvu uzavřít. A např. v případě, ţe je stanovena povinnost respektovat názor
odborového orgánu, není ještě zaručeno, ţe budou učiněny právní úkony v souladu
s názorem odborového orgánu. Platí, ţe pokud zaměstnavatel nechce akceptovat návrh
67
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nebo názor odborového orgánu, nemůţe jej nic donutit tento názor přijmout. Odborové
orgány tak mají jen právo veta, tedy právo zabránit přijetí určitého rozhodnutí.
Odpovědnost za přijetí však nese pouze zaměstnavatel. Souhlas odborového orgánu je
zákonnou právní podmínkou právního úkonu zaměstnavatele, nikoliv však právním
úkonem. Se zásadou rovnosti stran souvisí i respektování právního principu, ţe strany
budou dodrţovat sjednané podmínky, ţe se budou řídit zásadou pacta sunt servanta. 68

8. 4. Zákonná úprava kolektivního vyjednávání
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění je obecným
právním předpisem, který upravuje procesní pravidla kolektivního vyjednávání.
Obsahem zákona je úprava procesních podmínek, zákon upravuje i postup při uzavírání
kolektivní smlouvy, včetně řešení sporů mezi účastníky kolektivního vyjednávání. Tyto
pravidla nelze pouţít pro jiné případy kolektivního vyjednávání, neţ pro vyjednávání za
účelem uzavření kolektivní smlouvy. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění je subsidiárním právním předpisem vůči zákonu č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání.

8. 5. Subjekty kolektivního vyjednávání
Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
jsou účastníky kolektivního vyjednávání za účelem uzavření kolektivní smlouvy
zaměstnavatel nebo

více zaměstnavatelů,

nebo

jedna nebo více organizací

zaměstnavatelů a jedna nebo více odborových organizací. Předmětem kolektivního
vyjednávání mohou být podniková kolektivní smlouva a kolektivní smlouva vyššího
stupně.
Podnikovou kolektivní smlouvu uzavírají zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů a
odborová organizace nebo více odborových organizací působících u zaměstnavatele a
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kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavírají organizace nebo více organizací
zaměstnavatelů a odborová organizace nebo více odborových organizací.
V ustanovení § 286 zákoníku práce je obsaţeno právní vymezení odborové
organizace.

Podle

něho

jsou

odborové

organizace

oprávněny

vystupovat

v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za
podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. Dále je
stanoveno, ţe za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami. 69
Pokud se týká organizace zaměstnavatelů, dle ustanovení článku 10 Úmluvy MOP č.
87 je povaţován za pojem organizace kaţdá organizace pracovníků nebo
zaměstnavatelů, která má za cíl podporovat a hájit zájmy pracovníků nebo
zaměstnavatelů. Z této úmluvy vyplývá, ţe pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv
rozdílu mají právo bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby,
jakoţ i se stát členy takových organizací, a to za jediné podmínky, ţe se podřídí
stanovám těchto organizací (čl. 2 Úmluvy MOP č. 87). Úmluva dále upravuje právo
těchto organizací vypracovávat vlastní stanovy a pravidla, svobodně volit své zástupce,
organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj program a povinnost veřejných
orgánů zdrţet se jakéhokoliv zásahu, který by omezoval tato práva nebo zabraňoval
jejich zákonnému vykonávání (čl. 3 Úmluvy MOP č. 87). Dále ustanovení čl. 7 této
úmluvy o nabývání statutu právnické osoby organizacemi pracovníků nebo
zaměstnavatelů, jejich federacemi a konfederacemi nemůţe být podřízeno takovým
podmínkám, které by omezovaly provádění výše uvedených ustanovení Úmluvy č. 87.

8. 6. Proces kolektivního vyjednávání
Ustanovení zákoníku práce v § 23 odst. 5 odkazuje na zákon o kolektivním
vyjednávání, který upravuje práva a povinnosti smluvních stran v jednotlivých fázích
procesu

kolektivního

vyjednávání,

včetně

případného

řešení

sporu

před

zprostředkovatelem nebo rozhodcem, jakoţ i moţnost vyhlásit stávku (výluku) jako
krajní moţnost ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Proces kolektivního
69
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vyjednávání je zakotven v zákoně o kolektivním vyjednávání, který v podstatě
představuje procesní právní normu. Obsahem této normy jsou pravidla, podle kterých
kolektivní vyjednávání probíhá. Subsidiárně k tomuto zákonu platí zákoník práce. Tím
je určena jeho působnost ve vztahu ke kolektivnímu vyjednávání.
V ustanovení § 8 odst. 3 zákon o kolektivním vyjednávání hovoří o povinnosti
subjektů kolektivní smlouvy jednat o uzavření kolektivní smlouvy. V souvislosti s tím
můţe dojít ke dvěma variantám s rozdílnými právními následky. Pokud ještě není
kolektivní smlouva uzavřena mezi stranami, je zahájení jednání v plné dispozici stran, a
kterákoliv strana můţe kolektivní vyjednávání zahájit, a to předloţením návrhu
kolektivní smlouvy druhé straně. V případě, ţe kolektivní smlouva jiţ existuje, jsou
strany povinny zahájit kolektivní vyjednávání o uzavření nové kolektivní smlouvy
nejméně šedesát dnů před skončením původní kolektivní smlouvy. Z dikce zákona lze
usuzovat, ţe smluvní strany jsou sice povinny zahájit kolektivní vyjednávání, ale uţ
nejsou povinny kolektivní smlouvu uzavřít. Tuto povinnost zákon stranám neukládá.
Aby mohlo být zahájeno kolektivní vyjednávání, musí být předloţen písemný návrh
na uzavření kolektivní smlouvy, a tento musí obsahovat potřebné náleţitosti v souladu
se zákonem o kolektivním vyjednávání. Pokud je návrh předloţen, ale nesplňuje
potřebné obsahové náleţitosti, jedná se o nezávazné informace o tom, co by mohlo být
obsahem kolektivní smlouvy. K dalším procesním podmínkám patří i povinnost stran
odevzdat kolektivní smlouvu vyššího stupně k uloţení na Ministerstvo práce a
sociálních věcí a povinnost ministerstva následně oznámit toto uloţení ve Sbírce
zákonů. Dále povinnost odborového orgánu seznámit se zněním platné kolektivní
smlouvy zaměstnance, a to do patnácti dnů, povinnost smluvních stran kolektivní
smlouvy uchovávat po dobu nejméně 5 let od skončení doby jejich účinnosti. Zákonem
o

kolektivním vyjednávání

jsou stanoveny procesní podmínky kolektivního

vyjednávání. Jedná se však o normu, která postrádá sankci pro případ nedodrţení
sjednaných podmínek. Neplatnost kolektivní smlouvy se posuzuje také dle právního
reţimu § 18 a násl. zákoníku práce, který hovoří o neplatnosti právního úkonu. To však
nedává odpověď na to, co dělat, pokud dojde k porušení procesních pravidel. Platí, ţe
neplatnost takto pojatá je relativní, a tak bude platná i kolektivní smlouva, i kdyţ byla
porušena stanovená procesní pravidla, do doby, neţ se jedna strana této neplatnosti
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nedovolá. V tom případě by vznikl kolektivní spor, který by musel být řešen jako spor
z kolektivní smlouvy. 70

8. 7. Pojem kolektivní smlouvy
Jedná se specifický institut kolektivního pracovního práva, který je nejčastějším
výsledkem kolektivního vyjednávání. V podstatě jde o smlouvy, které však obsahují i
právní normy. Kolektivní smlouvy lze povaţovat za dvoustranné právní úkony, které se
uzavírají mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Obsahem těchto smluv
jsou mzdové a další pracovní podmínky, úprava individuálních a kolektivních
pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti subjektů.71 Kolektivní smlouvy chápeme
jednak jako právní úkony a také jako prameny pracovního práva. Právní úprava existuje
ve formě hmotně právní a procesní. Hmotně právní je obsaţena v ustanovení § 22 a
násl. zákoníku práce, procesní úpravu najdeme v zákoně o kolektivním vyjednávání.

8. 8. Druhy kolektivních smluv
Podle zákona § 23 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
jsou zřejmé dva druhy kolektivních smluv:
a) podniková kolektivní smlouva
b) podniková smlouva vyššího typu
Podniková kolektivní smlouva se uzavírá mezi zaměstnavatelem nebo více
zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími
u zaměstnavatele. Kolektivní smlouva vyššího stupně se uzavírá mezi organizací nebo
organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
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Tyto kolektivní smlouvy zpravidla uzavírají příslušné vyšší odborové orgány (odborový
svaz) a organizace zaměstnavatelů (svaz zaměstnavatelů). Přesahují rámec jednoho
podniku a uzavírají se pro větší počet zaměstnanců. Rovněţ je moţné je uzavírat např.
pro celé odvětví nebo region.
Platí, ţe pokud z kolektivní smlouvy vyššího stupně vznikají nároky jednotlivcům,
není nutné tyto nároky upravovat i v podnikových kolektivních smlouvách. Jedině
v případě, ţe by podniková kolektivní smlouva byla pro zaměstnance výhodnější, kromě
mzdových nároků, kde podniková kolektivní smlouva nemůţe zaměstnanci poskytovat
více práv, neţ kolektivní smlouva vyššího stupně. Přímá souvislost mezi oběma
kolektivními smlouvami neexistuje. Například některá ustanovení zákoníku práce
zmocňují k úpravě některých otázek přímo kolektivní smlouvu vyššího stupně a
podnikovou kolektivní smlouvu k bliţší úpravě v rámci smlouvy vyššího stupně. Vztah
závazků, které vyplývají z obou typů kolektivních smluv, je v zákoníku práce upraven72
na principu částečné neplatnosti příslušných závazků podnikové kolektivní smlouvy.
Pokud tedy podniková kolektivní smlouva upravuje závazky méně výhodně neţ
kolektivní smlouva vyššího stupně, bude v této části neplatná.73

8. 9. Subjekty kolektivní smlouvy, pluralita odborových organizací
Proces kolektivního vyjednávání probíhá mezi odborovou organizací (odborovými
orgány) a zaměstnavateli (orgány zaměstnavatele). Subjekty na straně odborové
organizace je třeba rozlišovat na subjekty, které uzavírají kolektivní smlouvu (subjekty
v uţším slova smyslu) a subjekty vztahů, které z kolektivních smluv vyplývají. Vedle
odborových orgánů jsou nositeli práv a povinností z kolektivních smluv i zaměstnanci,
kterým z uzavřené smlouvy vznikly práva a povinnosti. Určení toho, který odborový
orgán je oprávněn jednat o kolektivní smlouvě a uzavírat ji, vyplývá z vnitřních
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předpisů odborové organizace, především ze stanov. Subjektem určeným k uzavření
kolektivní smlouvy je příslušný odborový orgán.
V případě, ţe u zaměstnavatele působí vedle sebe více odborových organizací, platí,
ţe příslušné odborové orgány mohou vystupovat a jednat s právními důsledky pro
všechny zaměstnance jen společně a ve vzájemné shodě, pokud se mezi sebou a se
zaměstnavatelem nedomluví jinak. Z toho vyplývá, ţe pokud se odborové organizace
nedohodnou, nemůţe být kolektivní smlouva platně uzavřena.
Pokud se jedná o subjekty na straně zaměstnavatele, i zde se musí rozlišovat, o jakou
kolektivní smlouvu jde. Subjektem podnikové kolektivní smlouvy je zaměstnavatel
(fyzická nebo právnická osoba) a subjektem kolektivní smlouvy vyššího stupně je
příslušný orgán (svazu) zaměstnavatelů, který je určen stranami této zaměstnavatelské
organizace. 74
Stávající právní úprava vychází z potřeby úplné shody všech odborových organizací
ve věci jednání o uzavření kolektivní smlouvy. Jestliţe ustanovení § 8 odst. 1 zákona o
kolektivním vyjednávání stanoví, ţe: „Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením
písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé
smluvní straně“, pak neshoda na straně odborových organizací můţe vést k tomu, ţe
tyto nebudou schopny předloţit zaměstnavateli návrh kolektivní smlouvy a zahájit tak
platné kolektivní vyjednávání. Nebezpečí vzniku takovéto situace se snaţil zákonodárce
eliminovat za pomoci ustanovení, které stanovilo, ţe v případě, kdy se odborové
organizace neshodnou na společném postupu v procesu kolektivního vyjednávání, je
zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více
odborovými organizacemi, které mají největší počet členů v rámci zaměstnavatele. Toto
ustanovení však zakotvilo nerovné postavení mezi odborovými organizacemi a
umoţnilo tak, aby menší odborová organizace v případě svého nesouhlasu, byla
z dalšího vyjednávání prakticky vyloučena. Toto ustanovení bylo zrušeno nálezem
Ústavního soudu zn. Pl. ÚS 83/36, kdyţ Ústavní soud poukázal mimo jiné na
ustanovení článku 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které stanoví, ţe
jakékoliv zvýhodňování některé z odborových organizací v podniku nebo odvětví na
úkor jiných je nepřípustné. Dále v bodě č. 264 tohoto nálezu konstatoval: „Z principu
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svobody odborového sdružování plyne i rovnost odborových organizací tak, že žádná
odborová organizace působící u zaměstnavatele nesmí být zvýhodňována před
ostatními, a to ani vzhledem k tomu, jaké zaměstnance sdružuje, ani se zřetelem k počtu
svých členů“.75
Právo kolektivně vyjednávat je v ustanovení čl. 6 Evropské sociální charty upraveno
ve vztahu k zaměstnavatelům na jedné straně a k pracovníkům na straně druhé.
Kolektivní vyjednávání není ţádným pramenem evropského ani mezinárodního
práva vyhrazeno výlučně odborům.
Právní úprava, kdy odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za
zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni, je v České republice tradiční a je
svým způsobem naplněním ustanovení čl. II. odst. 3 písm. a) Doporučení MOP č. 163,
k podpoře kolektivního vyjednávání. Stejně tradiční je v ČR stav, kdy odborově
neorganizovaný zaměstnanec byl vţdy ze zákona zastupován odborovou organizací
v individuálních pracovněprávních vztazích ve smyslu ustanovení § 286 odst. 2
zákoníku práce. Nález Ústavního soudu zn. Pl. ÚS 83/06 nevyhověl návrhu na zrušení
ustanovení § 286 odst. 2, ale konstatoval, ţe odborově neorganizovaný zaměstnanec
můţe svým úkonem dosáhnout toho, ţe vyloučí, aby za něj jednala některá odborová
organizace. K tomuto Ústavní soud dodal: „Pro úplnost lze jen dodat, že právo
zaměstnance takto vyloučit odborovou organizaci se přirozeně týká toliko jeho
individuálního právního vztahu, nikoliv vyjednávání kolektivního“.76
V situaci, kdy bude v rámci zaměstnavatele uzavíráno více kolektivních smluv, je
nezbytné, aby se na zastupování odborově neorganizovaných zaměstnanců při
kolektivním vyjednávání dohodly odborové organizace a zaměstnavatel, neboť
ustanovení § 286 odst. 2 zákoníku práce nelze na kolektivní vyjednávání aplikovat a je
nutno některou kolektivní smlouvu vztáhnout na kaţdého ze zaměstnanců i odborově
neorganizovaného.
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8. 10. Obsah a členění kolektivní smlouvy
Vlastní obsah kolektivních smluv je vymezen pracovněprávními předpisy. Tento
obsah je však určen pouze rámcově v ustanoveních § 22 a násl. zákoníku práce. Je
nutno podotknout, ţe ani v zákoníku práce však není obsaţena tato právní úprava
kompaktně. V zákoně o kolektivním vyjednávání jsou upravena procesní pravidla
kolektivního vyjednávání za účelem uzavření kolektivní smlouvy. K samotnému obsahu
kolektivních smluv se však zákon o kolektivním vyjednávání nevyjadřuje. Z ustanovení
zákoníku práce je však obsah kolektivních smluv rozpoznatelný. Tato ustanovení
napovídají, co je moţné učinit obsahem kolektivní smlouvy a některá ustanovení
dokonce vyhrazují právě kolektivní smlouvě. Dle ustanovení zákoníku práce lze
konstatovat, ţe existují dva druhy závazků, upravených v kolektivních smlouvách:

-

individuální závazky mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,

-

závazky smluvních stran kolektivní smlouvy.

Ustanovení § 23 odst. 1 zákoníku práce je snad jediným komplexnějším
ustanovením, které se snaţí o částečné pozitivní a negativní vymezení obsahu
kolektivních smluv. Je zde zdůrazněno, ţe především kolektivní smlouva je nástrojem
pro případnou úpravu mzdových a platových práv a ostatních práv v pracovněprávních
vztazích, jakoţ i práv nebo povinností účastníků kolektivní smlouvy. Do obsahu
kolektivních smluv se zásadně promítá zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Je třeba
však mít na zřeteli ustanovení § 4b zákoníku práce, podle kterého odchylná úprava
týkající se mzdových, platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích
nemůţe být niţší nebo vyšší, neţ je právo, které stanoví zákoník práce, kolektivní
smlouva, popřípadě vnitřní předpis, jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
V teorii pracovního práva se nejčastěji rozděluje obsah kolektivních smluv na
ustanovení

normativní

a

obligační

povahy.

Pro

normativní

ustanovení

je

charakteristické, ţe tato ustanovení mají povahu pramene práva ve vztahu k nárokům
zaměstnanců. Jedná se tedy o ustanovení obecná, která regulují celou skupinu právních
vztahů stejného druhu, z nichţ vznikají nároky blíţe neurčenému okruhu zaměstnanců.
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Tuto povahu mají ustanovení kolektivní smlouvy, která upravují mzdové a jiné nároky
zaměstnance a o tato ustanovení kolektivní smlouvy bude konkrétní zaměstnanec opírat
svůj nárok, pokud jej bude vůči zaměstnavateli nucen uplatňovat soudní cestou.
Pro obligační ustanovení kolektivních smluv je typické, ţe upravují pouze vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran (účastníků) kolektivní smlouvy. Zde platí, ţe tyto
nezakládají povinnosti jednotlivým zaměstnancům zaměstnavatele. Platí, ţe kolektivní
smlouva nemůţe ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. 77
Případné spory mezi smluvními stranami, které mají původ v této části kolektivní
smlouvy, jsou kolektivními spory ve smyslu § 10 zákona o kolektivním vyjednávání, a
jako takové budou řešeny nejprve v řízení před zprostředkovatelem, poté případně
rozhodcem (podle § 11 a násl. zákona o kolektivním vyjednávání).
Kolektivní smlouvy jsou svým charakterem smlouvami soukromoprávními. Obsahují
však i prvky veřejnoprávního charakteru. Je tomu tak v částech normativních, kdyţ stát
garantuje prostřednictvím právních norem závaznost kolektivních smluv i mimo okruh
jejich účastníků a činí z nich pramen práva. Veřejnoprávní prvky lze spatřovat zejména
v případě tzv. extenze vyšších kolektivních smluv, kde stát zabezpečuje, resp. právními
předpisy upravuje proces rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího typu na
zaměstnavatele, pro které není taková kolektivní smlouva závazná (§ 25 odst. 2 písm.
a).
Z judikatury, vztahující se k výše uvedené problematice:
1. Ustanovení kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva uzavřená mezi odborovou
organizací a zaměstnavatelem (popřípadě organizací zaměstnavatelů) můţe obsahovat
jakékoliv závazky, jejichţ obsah není v rozporu s právními předpisy. V ustanoveních,
která upravují individuální nebo kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci, z nichţ vznikají nároky blíţe neurčenému okruhu jednotlivých
zaměstnanců, má kolektivní smlouva normativní povahu. Ostatní ustanovení o
závazcích, z nichţ nevnikají nároky jednotlivým zaměstnancům nebo které upravují
další práva a povinnosti smluvních stran, mají povahu smluvně právní. Nároky, které
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vznikly z normativních ustanovení kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se
uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru (§ 20 odst. 3 ZP
1965, nyní § 25 odst. 4 ZP). Rozsudek VS v Praze ze dne 22. 11. 1994, sp. zn. 6 Cdo
94/94 (R 50/1995)
2. Účinnost kolektivní smlouvy. Práva odborových orgánů vůči zaměstnavateli
vymezená v kolektivních smlouvách jsou vţdy součástí závazků smluvně právního
charakteru. Smluvně právní závazky z kolektivní smlouvy mají povahu dohody mezi
stranami (účastníky) kolektivní smlouvy, tj. mezi zaměstnavatelem nebo organizací
zaměstnavatelů na jedné straně a odborovou organizací na straně druhé, které jsou vůči
sobě v rovném právním postavení. Odborovému orgánu, který není smluvní stranou
kolektivní smlouvy, nevyplývají z této smlouvy ţádná práva ani závazky. Rozsudek NS
ze dne 16. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 223/2004 (Soubor, sv. 30, C 2748).
3. Práva vyplývající z kolektivní smlouvy a jejich vymahatelnost. V ustanoveních,
která upravují individuální nebo kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci, z nichţ vznikají nároky blíţe neurčenému okruhu jednotlivých
zaměstnanců, má kolektivní smlouva normativní povahu. Ostatní ustanovení o
závazcích, z nichţ nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům nebo které upravují
další práva a povinnosti smluvních stran, mají povahu smluvně-právní. Nároky, které
vznikly z normativních ustanovení kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se
uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru (§ 20 odst. 3 ZP
1965, nyní § 25 odst. 4 ZP). Rozsudek VS v Praze ze dne 22. 11. 1994, sp. zn. 6 Cdo
94/94 (R 50/1995).

8. 11. Platnost a účinnost kolektivní smlouvy
Ve smyslu § 26 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění můţe být
kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Výpovědní doba
činí 6 měsíců, začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi
jedním z účastníků kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvu je moţné vypovědět
70

nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. Je-li výše uvedená doba vázána
rovněţ na splnění určité podmínky, kolektivní smlouva musí obsahovat údaj o nejzazší
době její účinnosti. 78
Do 31. 12. 2006 nebylo moţné uzavírat kolektivní smlouvu na dobu určitou.
Vypovědět je moţné pouze kolektivní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou. Prakticky
i kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou je sjednávána účastníky s vědomím, ţe
ji sjednávají s účinností minimálně na jeden rok. To je dáno ustanovením, které
umoţňuje kolektivní smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její
účinnosti, a to s výpovědní dobou, která činí rovněţ 6 měsíců.
Co se týká účinnosti kolektivní smlouvy, tak ta začíná prvním dnem období, na které
byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období. Doba účinnosti
některých práv nebo povinností můţe být v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.
Pokud bude podniková kolektivní smlouva upravovat práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu neţ kolektivní smlouva
vyššího stupně, bude se jednat o částečnou neplatnost podnikové kolektivní smlouvy.
Podniková kolektivní smlouva bude neplatná pouze v dotčené části.
Dalším významným ustanovením je nutnost uzavírat kolektivní smlouvu písemnou
formou, kdyţ podpisy účastníků kolektivní smlouvy musejí být na téţe listině. Jinak se
bude jednat o neplatnou kolektivní smlouvu.
Z judikatury, vztahující se k výše uvedené problematice:
Kolektivní smlouva a její účinnost. Doba, na kterou se uzavírá (§ 6 odst. 1 zákona č.
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů), můţe být
v kolektivní smlouvě určena nejen uvedením časového období podle týdnů, měsíců
nebo let či přímým časovým údajem (uvedením pevného data podle kalendáře).
Určitým a srozumitelným je rovněţ takové ujednání, kterým bude doba, na niţ se
uzavírá, ohraničena událostí, o níţ účastníci kolektivní smlouvy nemusí mít při uzavření
smlouvy ani jistotu, zda nebo kdy nastane. Platná je proto i taková kolektivní smlouva,
jejíţ přesné časové ohraničení není předem známo; doba, na niţ byla kolektivní
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smlouva uzavřena, pak uplyne dnem, v němţ nastane sjednaná událost. Rozsudek NS
ze dne 11. 3. 2003, so. zn. 21 Cdo 1155/2002 (SJ 46/2003)

8. 12. Uložení kolektivní smlouvy, informování o kolektivní smlouvě
Povinnost seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy nejpozději do 15
dnů od jejího uzavření je stanovena v § 29 zákoníku práce. V minulosti (do 31. 12.
2006) byla povinnost seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvě uloţena
pouze odborové organizaci. V současné právní úpravě je tato povinnost stanovena všem
účastníkům a je specificky vázána na uzavření kolektivní smlouvy. Současně existuje
tzv. obecná povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou,
zakotvená v ustanovení § 29 a také v ustanovení § 37 odst. 1 písm. g) zákoníku práce.
Tuto povinnost lze analogicky vztáhnout i ke změnám obou typů kolektivních smluv, tj.
podnikové kolektivní smlouvě i kolektivní smlouvě vyššího stupně. Kolektivní smlouvy
vyššího stupně je povinna smluvní strana na straně zaměstnavatelů odevzdat k uloţení
Ministerstvu práce a sociálních věcí (§ 9 zákona o kolektivním vyjednávání). Uloţení
kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů a zpřístupní se na
internetových stránkách ministerstva.
Smluvní strany kolektivní smlouvy jsou dle ustanovení § 9 odst. 4 zákona o
kolektivním vyjednávání uschovávat kolektivní smlouvy po dobu nejméně pěti let od
skončení doby jejich činnosti.
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9. Kolektivní pracovní spory
V procesu kolektivního vyjednávání mnohdy dochází k různým střetům, neboť
účastníci mají mnohdy odlišné zájmy. V podstatě lze říci, ţe uzavření smlouvy, tedy
završení procesu kolektivního vyjednávání je určitým kompromisem mezi stranami.
Nastávají také situace, kdy k tomuto kompromisu nedojde, například pro neústupnost
jedné strany a běţný střet začne přerůstat v konflikt, který můţe nabýt aţ formy
právního sporu. Naše pracovní právo zná dva druhy pracovních sporů, spor individuální
a kolektivní. Individuální spory jsou řešeny obecnými soudy. V případě kolektivního
sporu však neexistuje jednotný způsob řešení. Existuje zde pouze jeden právní předpis,
který se zabývá řešením případných kolektivních sporů, ale pouze v jednom přesně
stanoveném případě, a tím je zákon o kolektivním vyjednávání. Tento zákon není
moţné aplikovat na jiné případy sporů.

9. 1. Pojem kolektivního pracovního sporu
Kolektivní pracovní spor je střed názorů nositelů subjektivních práv a povinností
vyplývajících z konkrétních pracovněprávních vztahů, je to střed subjektů práva. Jako
subjekt kolektivního pracovního práva nemůţe vystupovat kaţdý subjekt, ale jen ten,
jeţ má procesní způsobilost. Takţe subjektem v daném případě nemohou být např. rady
zaměstnanců ani zástupce BOZP, protoţe tito procesní způsobilost nemají. O právní
spor se tedy v tomto případě nemůţe jednat. V případě, ţe u zaměstnavatele nepůsobí
odborová organizace, která poţívá právní subjektivity, nemohou vznikat ani kolektivní
pracovněprávní spory.
Předmětem kolektivního sporu v právním smyslu jsou kolektivní práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo jejich organizací. 79 Nelze proto za kolektivní spor
povaţovat např. spor, ve kterém se jedná o nároky jednotlivých zaměstnanců, i kdyţ
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jsou to nároky obsaţené v kolektivní smlouvě, a to z toho důvodu, ţe jednotliví
zaměstnanci v nich nevystupují jako subjekty kolektivního pracovního práva.
Kolektivní spor se vyznačuje tím, ţe jeden ze subjektů neplní určitou právní
povinnost nebo tím, ţe tato povinnost neexistuje, anebo jeden ze subjektů brání tomu
druhému v uplatňování jeho oprávněných zájmů.
V praxi se za kolektivní pracovněprávní spor povaţuje:

-

spor o právo, tedy spor o splnění určité povinnosti, vyplývající z kolektivních
právních vztahů, která je stanovena normou pracovního práva, nebo

-

spor o určení práva, tj. spor o to, zda určité kolektivní právo je nebo není.

V kolektivních pracovněprávních sporech jde vţdy o práva a povinnosti subjektů
kolektivního práva.

9. 2. Řešení kolektivních pracovních sporů
Problematika řešení kolektivních pracovních sporů je v našem právním řádu zjevně
nedostatečně řešena. Obecně není stanoven ţádný orgán, který by byl oprávněn řešit
kolektivní pracovní spory, dokonce není stanoven ani způsob řešení kolektivních
pracovních sporů. Výjimkou je kolektivní vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy,
kde je způsob řešení sporů upraven zákonem o kolektivní vyjednávání. 80 Jiné kolektivní
spory však postrádají znak právního sporu. Kolektivní pracovní spory se musí řešit
podle určitých právních pravidel. Z článku 90 Ústavy ČR vyplývá, ţe jsou k ochraně
práv a řešení sporů povolány obecné soudy. Soudy musí chránit subjektivní práva,
kterých se můţe u nezávislého soudu dovolat kaţdý. Postavení orgánu, který rozhoduje
právní spory, jedná a rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou zvláštním zákonem
přikázány jinému orgánu, mají soudy. Jejich působnost je stanovena zákonem, kterým
je zejména zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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V občanském soudním řízení přísluší rozhodovat soudu věci, které vyplývají
z občanskoprávních, pracovních, rodinných, druţstevních, jakoţ i obchodních vztahů,
pokud je neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Mezi tzv. „pracovní věci“
patří kolektivní pracovní spory ve smyslu § 7 občanského soudního řádu81 a přísluší o
nich rozhodování obecným soudům. Část pracovních věcí řeší i jiné orgány, jako
zprostředkovatel a rozhodce. Příslušným soudem k řešení sporů z kolektivních
pracovních vztahů je okresní soud (obvodní soud) a řízení se zahajuje na návrh jedné ze
stran kolektivního vyjednávání.
V soudním řízení je moţné se domáhat:

-

splnění určité povinnosti, vyplývající ze zákona, právního vztahu nebo
z porušení zákona, nebo

-

určení existence určitého práva nebo právního vztahu.

Existují dva základní druhy kolektivních pracovních sporů:
a) spory, které řeší obecné soudy. Soudní ochrana kolektivního vyjednávání je moţná
pro případy, kdy není stanoven zvláštním zákonem odlišný postup, pokud je moţné
konkretizovat naléhavý právní zájem jedné ze stran,
b) spory podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, se zvláštním způsobem
jejich řešení.

9. 3. Kolektivní spory se zvláštním způsobem řešení
Zákon o kolektivním vyjednávání82 stanovuje specifický způsob řešení sporu, který
vzniká v procesu kolektivního vyjednávání v souvislosti s kolektivní smlouvou. Podle
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

82

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
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ustanovení § 10 zákona o kolektivním vyjednávání jsou kolektivními spory výhradně
spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory, týkající se plnění závazků z kolektivní
smlouvy. Jedná se o závazky obligační a závazky, které zakládají nároky subjektům
kolektivního pracovního práva.
V procesu kolektivního vyjednávání vznikají tyto druhy sporů:
a) spor o uzavření kolektivní smlouvy (o jednotlivé závazky),
b) spor o změnu kolektivní smlouvy (je-li tato moţnost zakotvena),
c) spor o plnění závazku z kolektivní smlouvy, na jejichţ základě nevznikají nároky
jednotlivým zaměstnanců, jedná se tedy o nároky obligační.
Při řešení sporů mezi subjekty se vţdy uplatňuje zásada dispoziční, coţ znamená, ţe
strany mají moţnost v kterékoliv fázi řešení spor ukončit. A to tím, ţe jej neposunou do
další fáze, nebo ţe návrh na řízení vezmou zpět. Existují dvě fáze řešení sporů. V první
fázi, která je obligatorní, je vţdy řízení před zprostředkovatelem. V případě, ţe tato fáze
není úspěšná a spor se nevyřeší, přesunuje se do fáze další. V této další fázi jsou
moţnosti odlišné a záleţí na předmětu sporu.
Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy strany poţádají o řešení sporu rozhodce,
nebo se rozhodnou k řešení pomocí stávky nebo výluky (v případě zaměstnavatele). Ve
sporu o plnění závazku z kolektivní smlouvy strany poţádají o řešení sporu rozhodce.
V kaţdém případě, ať uţ je rozhodnutí rozhodce jakékoliv, je moţní jej napadnout
ţalobou u krajského soudu.

9. 3. 1. Řízení před zprostředkovatelem
Toto řízení je první fází řešení kolektivního sporu a nastává v případě, ţe se strany
sporu nedohodnou na obsahu kolektivní smlouvy, její změně nebo závazků, které z ní
vyplývají. Důleţitým předpokladem pro zahájení této fáze je dohoda stran, ţe se nelze
dohodnout na kolektivní smlouvě nebo na jejím plnění a ţe si zvolí zprostředkovatele.
Pokud se na této osobě nedohodnou, můţe se kterákoliv ze stran obrátit na Ministerstvo
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práce a sociálních věcí ČR, aby osobu zprostředkovatele určilo. 83 Je moţno prohlásit, ţe
tato fáze řešení sporu je jakýmsi pokusem o smírné řešení existujícího sporu a je
nazývána řízením před zprostředkovatelem. Na osobě zprostředkovatele se mohou spolu
strany dohodnout kdykoliv, ale podat návrh na jeho určení ministerstvem lze aţ po
uplynutí 60 dní od předloţení sporného návrhu druhé straně.
Zprostředkovatelem můţe být:

-

fyzická osoba, starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům a souhlasí
s výkonem funkce zprostředkovatele,

-

právnická osoba,

-

osoba, zapsaná v seznamu zprostředkovatelů (pokud určuje MPSV).

Podmínkou pro zapsání do seznamu zprostředkovatelů je plnoletost, způsobilost
k právním úkonům, občanská bezúhonnost, ukončené VŠ vzdělání zpravidla
právnického nebo ekonomického směru a osobnostní vlastnosti. Zprostředkovatel
zapsaný

v seznamu

zprostředkovatelů

nemůţe

určení

MPSV

ČR

k výkonu

zprostředkovatelské činnosti odmítnout, pouze v případě, ţe z váţných důvodů namítne
svoji podujatost. Úkolem pro zprostředkovatele není vyřešit vzniklý spor, ale navrhnout
jeho řešení. Má stanovenu povinnost sdělit písemně smluvním stranám návrh na řešení
sporu ve lhůtě do 15 dnů od doby, kdy se s předmětem sporu seznámil. 84
Zákon nestanoví, kdy by mělo být řízení před zprostředkovatelem zahájeno. Na
okamţik je však moţno nepřímo usuzovat podle vyhlášky č. 16/1991 Sb.85 Dle této
vyhlášky zahrnuje seznámení se s předmětem sporu i převzetí písemných podkladů
potřebných pro řešení sporu. O tomto se pořizuje zápis. Den sepsání zápisu je den, od
kterého začíná běţet 15 denní lhůta k vydání návrhu na řešení sporu.86 Smyslem řízení
před zprostředkovatelem je, aby nestranná a nezávislá osoba objektivně zhodnotila
83

§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

84

§ 12 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
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Vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího

stupně.
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Šubrt, B. Odbory, zaměstnavatelé a právo. Karviná: Paris. 1995, s. 145.
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situaci a pokusila se najít kompromis mezi stranami s odlišnými názory. Stanovená
lhůta 15 dní pro návrh na řešení sporu můţe být dohodou stran změněna. Řízení před
zprostředkovatelem je úspěšně ukončeno, pokud strany sporu přijmou řešení navrţené
zprostředkovatelem. V případě, ţe strany jeho návrh nepřijmou nebo marně uplyne doba
30 dnů ode dne zahájení řízení nebo doba dohodnutá stranami sporu, je řízení
neúspěšné.

9. 3. 2. Řízení před rozhodcem
Další fází řešení kolektivního pracovního sporu v případě, ţe je fáze řízení před
zprostředkovatelem neúspěšná, je řízení před rozhodcem. Rozhodcem můţe být fyzická
osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců a nesmí jím být osoba, která ve sporu jiţ
vystupovala ve funkci zprostředkovatele. Řízení před rozhodcem je zahajováno na
návrh obou stran kolektivního sporu nebo rozhodnutím MPSV ČR o určení rozhodce.
Rozhodce se určuje ministerstvem v případě, ţe to navrhne jen jedna strana
kolektivního sporu, pokud se na určení rozhodce nedohodnou smluvní strany, jde-li o
spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy nebo pokud jde o spor o uzavření kolektivní
smlouvy u zaměstnavatele, u kterého je zakázáno stávkovat.87 Okamţik zahájení tohoto
řízení je přijetí ţádosti rozhodcem a okamţik, kdy rozhodce vysloví souhlas s přijetím
návrhu. O tomto se sepisuje zápis. V případě, ţe je zahájeno řízení před rozhodcem, je
vyloučeno řešení kolektivního pracovního sporu stávkou nebo výlukou.
Proces řízení před rozhodcem je ukončen vydáním rozhodnutí. Rozhodce je povinen
rozhodnout spor ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení řízení. 88 Ve svém rozhodování je
rozhodce omezen podanou ţádostí a předmětem sporu, který je vymezen v ţádosti.
Rozhodce je ve svém rozhodování vázán ve větší míře návrhem neţ soud. Jeho
rozhodnutí má závaţné právní důsledky. Pokud probíhalo řízení ve sporu o uzavření
kolektivní smlouvy, je rozhodnutím, které je doručeno stranám kolektivní smlouva
uzavřena a neexistuje proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek. Zde je vidět rozpor

87

§ 13 odst. 1 – 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
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§ 13 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
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se zásadou smluvní svobody, protoţe je rozhodnutí rozhodce upřednostňováno před vůlí
stran, neboť stanovisko rozhodce můţe vyhovět jen jedné straně sporu, takţe kolektivní
smlouva je v podstatě následně uzavřena proti vůli druhé strany.
Pokud probíhalo řízení před rozhodcem o plnění kolektivní smlouvy, lze podat ve
lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí rozhodce návrh na zrušení rozhodnutí rozhodce ke
krajskému soudu, coţ je opravný prostředek. Krajský soud jedná podle ustanovení
občanského soudního řádu o řízení v prvním stupni na základě kasačního principu. Jeho
rozhodnutí bude tedy takové, ţe rozhodnutí rozhodce svým usnesením krajský soud
potvrdí nebo zruší. Odvolání a mimořádné opravné prostředky jsou nepřípustné.
Uvaţovat by se mohlo snad jen o podání ústavní stíţnosti Ústavnímu soudu.
Pokud je tedy na základě rozhodnutí krajského soudu rozhodnutí rozhodce zrušeno,
vrací se zpět k novému rozhodnutí stejnému rozhodci, který je však nyní vázán právním
názorem krajského soudu. V případě, ţe jedna ze stran nebude souhlasit s tím, aby spor
řešil stejný rozhodce, určí se rozhodce nový. Pokud není ve stanovené lhůtě podán
návrh krajskému soudu na zrušení rozhodnutí rozhodce, nebo soud návrh zamítne, nebo
je řízení z různých důvodů zastaveno, je rozhodnutí rozhodce v právní moci, je závazné
a vykonatelné. Řízení před rozhodcem patří mezi řízení ryze neformální a nezávazné na
ţádných procesních pravidlech, například na občanském soudním řádu. Je však třeba
obecné principy soudního řízení uplatňovat.89 Například povinnost vycházení ze
skutečného stavu věci, uplatňování dispoziční zásady, moţnosti odstoupení od svého
stanoviska aţ do vydání rozhodnutí, moţnost kolektivní smlouvu uzavřít atd.

89

Galvas, M. a kol. Pracovní právo České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 1997, s.

410.
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10. Stávka
Stávka jako legální prostředek k prosazování hospodářských cílů byla prosazena aţ
v 70. letech minulého století. Je to nástroj pro prosazování skupinových zájmů
zaměstnanců a začíná se jiţ objevovat v souvislosti s námezdní prací. Ještě v minulém
století byly stávky chápány jako neţádoucí, rušily veřejný pořádek a byly také stíhány
jako porušení práva. V totalitních reţimech bylo právo na stávku buď zakazováno, nebo
alespoň stíháno jako porušení pracovní kázně. Stávka jako případ porušení pracovní
kázně mohla být u nás stíhána aţ do roku 1990. V současné době je právo na stávku
zakotveno v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
který byl vyhlášen pod číslem 120/1976 Sb., jako jedno ze základních hospodářských a
sociálních práv občana. Rovněţ tak je i upraveno v Listině základních práv a svobod a
v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

10. 1. Pojem stávky
Právo na stávku je právem kolektivním ve většině evropských států, jen v některých
státech, např. v Itálii a ve Španělsku je stávka chápána i jako právo individuální.
Stávkou se rozumí částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci. 90 Stávka má svoji
sociální podstatu v určitých sociálních, ekonomických nebo politických napětích mezi
zaměstnanci nebo zaměstnavateli, anebo v jiných vztazích kolektivního charakteru.
Cílem je vytvoření nátlaku na jiný subjekt. Existují stávky v různých podobách. Jsou
známé stávky zemědělců, horníků, ţelezničářů, zdravotníků a další. Je to forma určitého
společenského protestu, která ukazuje na existující společné rozpory a problémy, je
projevem sporu stran kolektivního pracovního práva.
V ČR stávku upravují tyto právní předpisy:

90

§ 16 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.
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a/ Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS), která je součástí ústavního
pořádku České republiky.
 V článku 27 odst. 4 v rámci ustanovení o hospodářských, sociálních a kulturních
právech stanoví: „Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených
zákonem,

toto právo nepřísluší

soudcům,

prokurátorům,

příslušníkům

ozbrojených sil a příslušníkům ozbrojených sborů“.
 V článku 41 odst. 1 stanoví: „Práv upravených v čl. 27 odst. 4 je možno se
domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí“.
 V článku 44 uvádí další případy, kdy můţe být právo na stávku omezeno:
- zaměstnancům státní správy a územní samosprávy,
- osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu ţivota a
zdraví.
b/ Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedený zákon upravuje pouze stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy a
definuje ji jako částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci, dále definuje solidární
stávku jako stávku na podporu poţadavků zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření
jiné kolektivní smlouvy.
Česká republika je vázána rovněţ mezinárodními smlouvami, které je povinna
dodrţovat, ke stávce se vztahují:
a/ Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (díle jen
„Pakt“), uveřejněný ve vyhlášce Ministerstva zahraničí č. 120/1976 Sb., o
Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech, v platném znění.
 V článku 8 odst. 1 písm. d) stanoví, ţe „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují
zajistit právo na stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony
příslušné země“.
 V článku 8 odst. 2, ţe „Tento článek nebrání uložit zákonná omezení výkonu
těchto práv pro příslušníky ozbrojených sil nebo policie nebo správních orgánů
státu“.
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b/ Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně
práva se odborově organizovat, uveřejněná ve vyhlášce Ministerstva zahraničí č.
489/1990 Sb., sdělení o Úmluvě o svobodě sdruţování a ochraně práva odborově se
organizovat, v platném znění, se o právu na stávku výslovně nezmiňuje. Toto právo
však bylo členskými státy MOP uznáno za legitimní prostředek pracovníků a jejich
organizací k ochraně jejich ekonomických a sociálních práv a zájmů jako základní
právo vyplývající ze svobody sdruţování.
Dva aspekty stávky:

-

subjektivní aspekt – projevuje se v konkrétních důvodech, proč určitá skupina
zaměstnanců stávkuje, jaké má motivy, co je cílem stávky, atd.,

-

objektivní aspekt – představuje dobu trvání stávky, velikost způsobené újmy
zaměstnavateli, atd.91

Stávku nelze uskutečnit bez souhlasu zaměstnanců a jejich společné realizace.
Stávkující pověřují své představitele – organizátory stávky, kterými jsou odborové
orgány nebo jejich představitele, např. stávkové výbory. Cíle stávky mohou být
ekonomické, politické, ale mohou být také vyjádřením určité solidarity s jinými
zaměstnanci. Dalším prvkem subjektivního aspektu můţe být, ţe stávkující nesměřují
svým jednáním ke skončení pracovněprávního vztahu, ale pouze k dočasnému přerušení
výkonu práce.
Stávka je charakteristická určitými znaky, podle kterých ji lze chápat jako institut
kolektivního pracovního práva:

-

Částečné nebo úplné přerušení práce. Úplné znamená přerušení veškeré činnosti
všech zaměstnanců zaměstnavatele, která souvisí s výkonem práce. Při
částečném přerušení práce se zastaví jen některé provozy, popřípadě činnosti.

91

Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita. 2002, s. 537.
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V obou případech se jedná o přerušení plnění jedné ze základních pracovních
povinností zaměstnance, kterou je výkon práce podle pokynů zaměstnavatele.
-

Stávka znamená, ţe práci přerušuje skupina zaměstnanců najednou. Zastavení
práce není moţné povaţovat za individuální postup jednotlivce. Je to výsledek
vědomého a chtěného spolupůsobení a to pomoci stejného jednání mnoha
jednotlivců.

-

Stávka je projevem konfliktu skupinových zájmů, který přeroste do stádia
kolektivního sporu, je projevem koaliční svobody. Odpovědnost za stávku můţe
dopadnout na subjekty kolektivního pracovního práva, nikoliv na jednotlivce.

-

Je legalizovaným nátlakem zaměstnanců na zaměstnavatele.

Dělení stávek podle kritérií:
a) Podle okruhu stávkujících zaměstnanců. Do tohoto okruhu lze zařadit jednak stávky
podnikové, kterých se účastní všichni nebo někteří zaměstnanci téhoţ zaměstnavatele,
dále nadpodnikové, kterých se účastní zaměstnanci více zaměstnavatelů. Existují také
stávky generální, kterých se účastní zaměstnanci celého oboru, odvětví, regionu nebo i
celého státu.
b) Podle zájmů, které jsou předmětem konfliktu. Patří sem stávky samostatné, kde
stávkují zaměstnanci za prosazení svých zájmů, solidární akcesorické stávky, kdy
zaměstnanci stávkují na podporu jiných stávkujících a solidární zástupné, kdy
zaměstnanci stávkují místo jiných zaměstnanců, kteří stávkovat podle zákona nemohou.
c) Podle intenzity a doby trvání. Podle tohoto kritéria lze stávky dělit na základní, to
jsou trvalé aţ do doby prosazení svých zájmů nebo dosaţení kompromisu a výstraţné,
které trvají zpravidla velmi krátkou dobu a jejich cílem je upozornit na moţnost
intenzivních stávek. Podobný charakter mají např. tzv. stávkové pohotovosti.
d) Podle způsobu provedení. Lze hovořit o stávkách okupačních, kdy zaměstnanci
zůstávají na svých pracovištích, ale nepracují. Dále o stávkách tradičních, kdy
zaměstnanci do zaměstnání nechodí, stávkách přerušovaných, kdy zaměstnanci stávkují
v intervalech, které jdou vícekrát po sobě, stávkách štafetových, kdy zaměstnanci
stávkují v návaznosti na svá jednotlivá pracoviště nebo provozy téhoţ zaměstnavatele,
nebo u různých zaměstnavatelů.
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e) Podle cíle stávky. Stávky dělíme na hospodářské a politické. O přípustnosti politické
spory se stále vedou spory. Podle MOP je přiznána moţnost stávkovat proti ekonomické
a sociální politice vlády. Stávky, které by byly ryze politického charakteru, se
nepřipouští. Takové stávky by postrádaly vazbu na výkon práva a svobody odborového
sdruţování.
f) Podle vztahu k právu. Existují i stávky, které jsou zákonem dovolené, tzv. legální,
aprobované, a stávky nelegální, divoké, zákonem reprobované.
g) Podle toho, zda je právo upravuje nebo neupravuje. Český právní řád zná pouze dva
druhy stávek. Stávky za uzavření kolektivní smlouvy a stávky ostatní. První druh stávek
je upraven zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Druhým druhem moţné
stávky v ČR jsou stávky ostatní, vyplývají z Úmluvy MOP č. 87, vyhl. č. 489/1990
Sb.92
Stávka jsou nejradikálnější formou protestů nebo řešení kolektivních sporů. V praxi
se však uţívají i prostředky, které nejsou tak radikální a dramatické, ale jsou také
účinnými nástroji nátlaku na zaměstnavatele a právem nejsou výslovně zakázané ani
dovolené. Jedná se o takové formy nátlaku, jakými jsou např. bojkot, obstrukce,
přehnané dodrţování předpisů a podobně. Při těchto dalších formách nátlaku na
zaměstnavatele se však práce nepřerušuje.

10. 2. Právo na stávku
Z mezinárodního pohledu je právo na stávku zakotveno v Mezinárodním paktu o
hospodářských, sociálních a kulturních právech, v článku 8. Tento pakt byl ratifikován a
publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/1976 Sb. Ve smyslu článku 10 Ústavy je
součástí českého právního řádu a má přednost před zákonem. Dalším dokumentem, kde
je toto právo zaloţeno, je Listina základních práv a svobod, článek 27 odst. 4. Ve
smyslu Listiny základních práv a svobod, článek 41 odst. 1 je moţné se tohoto práva
domáhat v mezích zákona. Rovněţ je stanoveno, komu není právo na stávku přiznáno a
kdy je moţné stávku omezit zákonem.
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V českém pracovním právu bylo právo na stávku upraveno aţ zákonem č. 2/1991
Sb., o kolektivním vyjednávání. V kontextu této právní úpravy se však objevil problém
k úvaze. A to ten, ţe kdyţ je stávka určitým zákonem upravena, lze stávkovat jen
v případech upravených tímto zákonem, nebo tím byl upraven jeden z moţných případů
stávky a legálně je moţné stávkovat i v jiných případech.
V kontextu právního řádu ČR mohou existovat dva druhy stávek:

-

stávka, která je zákonem upravená /dle zákona o kolektivním vyjednávání a

-

stávka, která není zákonem upravená.

Zákonem upravená stávka je moţný způsob řešení kolektivního pracovního sporu,
který vzniká v souvislosti s procesem uzavírání kolektivní smlouvy. Pro zákonem
neupravené stávky platí zásada, ţe nejsou zakázány a platí, ţe co není zákonem
výslovně zakázáno, je dovoleno. Tento princip vyplývá i z Listiny základních práv a
svobod, článek 2 odst. 3. Ve výše uvedených případech platí, ţe jsou stávky legální a
z toho důvodu je nemoţné postihovat podle platného práva.
V případě, ţe je stávka upravena zákonem, její reţim se řídí zákonem č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání. Pokud je stávka právně neupravená, účastníci jsou povinni
řídit se především obecnými principy a zásadami, které vyplývají z Listiny základních
práv a svobod, z generálních klauzulí obsaţených v zákoníku práce, z mezinárodních
právních předpisů, z Úmluv MOP, pokud byly ratifikovány a v neposlední řadě i
z pracovněprávních zvyklostí. S ohledem na absenci zákona, který by upravoval stávky
vyhlášené z jiných důvodů, neţ ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, se jiţ delší
dobu diskutuje o právu na stávku. Velice důleţitá jsou rozhodnutí soudů v této věci.
Judikatura ke stávce:
Městský soud v Praze (31 C 190/92, rozsudek z 16. 2. 1993)
- „z absence prováděcího zákona nelze dovodit závěr, že není-li prováděcí zákon, není
ani právo.“
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Nejvyšší soud ČR (Cdon 8/1994, rozsudek z 20. 5. 1994), v právní věci o určení
nezákonnosti stávky, ve kterém tento soud dospěl k závěru, ţe:
- „právo na stávku je subjektivním právem odborové organizace, která je po celou dobu
od vyhlášení stávky oprávněna s tímto právem disponovat“.
- „Spor o legitimitu stávky je vyloučen, neboť stávku, která vůbec neproběhla, nelze ve
světle stávající judikatury označit za nezákonnou.“
Městský soud v Praze (čj. 37 C 50/95 – 10, usnesení z 20. 6. 1995) v právní věci o
nezákonnosti stávky, o vydání předběţného opatření, kde tento soud:
- ve výroku vyslovil svou věcnou nepříslušnost s ohledem na to, ţe spory o určení
nezákonnosti stávky nebo výluky, s výjimkou sporů o nezákonnosti stávky a výluky
podle zákona č. 2/1991 Sb., rozhodují zásadně v prvním stupni okresní soudy.
Vrchní soud v Praze (2 Co 157/1997) se zabýval problematikou legálnosti stávky, mj.
ve svém odůvodnění konstatoval:
- „Neexistence zákona, který by podle čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
měl vymezit podmínky, za nichž je možné právo na stávku realizovat, neznamená,
s výjimkou případů, na něž dopadá zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve
znění pozdějších předpisů, negaci ústavním zákonem zaručeného práva na stávku.
Při posuzování konkrétních okolností, které provázely předmětnou stávku, bude
třeba zejména posoudit její cíle. Stávka je sice legitimní prostředek k obraně
ekonomických a sociálních zájmů pracovníků, ale jde o krajní prostředek, k němuž lze
přistoupit. Byť podle bodu 481 Sborníku zásadně ryze politická stávka nespadá do
rámce zásad svobody sdružování, čemuž ostatně odpovídá i úprava politických práv
v Listině základních práv a svobod (čl. 23), mohou organizace odpovědné za hájení
sociálně-ekonomických práv stávky použít na podporu svého stanoviska při hledání
řešení problémů, které jsou vyvolány velkými sociálními a ekonomickými trendy ve
státní politice, které mají přímý dopad na její členy, zejména pokud jde o zaměstnání,
sociální ochranu a životní úroveň (bod 480 Sborníku). V této souvislosti je možné
přihlížet i k tomu, že odbory by měly mít možnost uchýlit se k protestním stávkám,
zejména když jsou zaměřeny na kritiku vládní ekonomické a sociální politiky (bod 482
Sborníku).
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Při posuzování zákonnosti stávky je dále třeba se zabývat tím, jaká jednání stávce
předcházela, zejména zda byly vyčerpány možnosti smírného vyřízení věci. Bude nutné
zjistit, zda a jak vyhlášení stávky bylo projednáno se zaměstnanci žalobce a jak velká
k celkovému počtu zaměstnanců byla podpora stávky. Rovněž bude třeba přihlédnout i
k tomu, jakým způsobem byla stávka vyhlášena, zda byl dostatečný časový předstih,
v němž byl žalobce na stávku upozorněn a v němž by mu bylo umožněno zabezpečit
činnost a provoz zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem na
bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku škod. Nezbytně bude třeba zjistit, kdy
a jaké byly vytvořeny podmínky pro zmírnění dopadu stávky na společnost, aby nebyly
ohroženy normální životní podmínky apod.“
Nejvyšší soud ČR (21 Cdo 2104/2001, z 14. 11. 2002), přijat závěr, ţe:
- „upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním
vyjednáváním, plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku
v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (čl. 27 odst. 4
Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo
v souladu s ústavními principy omezeno.“
Právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za
účelem obrany jiných hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců u jejich
zaměstnavatelů, a ţe podle zákona o kolektivním vyjednávání můţe být posuzována jen
taková stávka, která souvisí se sporem mezi zaměstnavateli (organizacemi
zaměstnavatelů) a příslušnými odborovými orgány o uzavření kolektivní smlouvy:
„Dopisem ze dne 14. 9. 1998 žalovaný sdělil žalobci, že s ním podle ustanovení § 46
odst. 1 písm. f) zákoníku práce rozvazuje pracovní poměr výpovědí pro závažné
porušení pracovní kázně. Důvod k tomuto opatření spatřoval v tom, že žalobce ve dnech
od 28. 8. do 11. 9. 1998 odmítl konat přímou vyučovací činnost stanovenou
pedagogickým pracovníkům v příloze nařízení vlády č. 68/1997 Sb., a další práce, které
vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy na školách a školských zařízeních, a že
neuposlechl nařízení ředitele školy z 27. 8. 1998 k nástupu na pracoviště a plnění
pracovních úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy. Ve výpovědi dále uvedl, že
„neplnění pracovních povinností nelze ospravedlňovat stávkou, neboť to vzhledem
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k ustanovení Hlavy čtvrté čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod neslouží
k ochraně hospodářských, sociálních a kulturních práv“, a že „stávkou nelze vymáhat,
kdo bude nebo nebude ředitelem školy, neboť jeho jmenování a odvolání je upraveno
zvláštními zákonnými předpisy“. Dovolatel v první řadě namítá, že stávka vyhlášená
dnem 28. 8. 1998 odborovou organizací zaměstnanců žalovaného měly být z hlediska
její souladnosti se zákonem (zákonnosti) posuzována buď přímo, nebo analogicky podle
zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (dále též jen „zákon“). S tímto názorem
dovolací soud vyslovil nesouhlas.“ (obdobně u stejného případu ze dne 14. 11. 2002, sp.
zn. 21 Cdo 363/2002).
Nejvyšší soud ČR (21 Cdo 2045/2002, usnesení z 16. 7. 2003), k právu na stávku
konanou v rámci zákona o kolektivním vyjednávání uvedl:
„Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 3.685,- Kč s 10 % úrokem z prodlení
od 12. 4. 2000 do zaplacení. Žalobu odůvodňoval tím, že u žalované je zaměstnán jako
vedoucí obsluhy vlaků a že dne 8. 3. 2000 využil své ústavou zaručené právo na stávku a
zúčastnil se výstražné stávky vyhlášené a organizované OSŽ. Při vyúčtování mzdy za
měsíc březen 2000 vyla žalobci zaměstnavatelem – žalovanou snížena výkonová odměna
o částku 3.685,- Kč z důvodu neplnění služebních povinností dne 8. 3. 2000. Žalobce je
přesvědčen, že žalovaná žalobci srazila z odměny částku 3.685,- Kč neoprávněně (v
rozporu s ustanovením § 121 zákoníku práce); účast žalobce na výstražné stávce není
porušením pracovní kázně a tuto stávku nelze považovat za nezákonnou. Účast žalobce
ve stávce nelze považovat za závažné porušení pracovní kázně a za důvod pro stržení
výkonové odměny. Vycházel přitom z toho, že žalobce jindy než dne 8. 3. 2000 své
služební povinnosti plnil a že uvedeného dne nenastoupil ve 12.00 hod. do vlaku a
způsobil jeho zpoždění. Protože ale v té době proběhla řádně stávka vyhlášená Asociací
samostatných odborů, ke které se po splnění veškerých podmínek připojilo i OSŽ, a
protože tato stávka měla jasně stanovené cíle a její konání byla včas a řádně oznámeno
žalované, nesmělo být žalobci ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání bráněno účastnit se ve stávce“.
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Nejvyšší soud ČR (21 Cdo 2655/2004), usnesení z 28. 6. 2005), k právu na stávku
konanou mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání uvedl:
„Zákonné podmínky pro uplatnění práva na stávku jsou upraveny toliko č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 1 zákona o
kolektivním vyjednávání, podle něhož tento zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi
příslušnými orgány odborových organizací a zaměstnavateli, za případné součinnosti
státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy, ve spojení s ustanovením § 16 odst. 1
zákona o kolektivním vyjednávání jasně vyplývá, že právní úprava stávky obsažená
v ustanoveních § 16 až § 26 tohoto zákona dopadá toliko na stávky, které jsou vyhlášeny
jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Uvedené ovšem
neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích zákona
o kolektivním vyjednávání. Nelze přehlédnout, že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny
stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování
v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti
(legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li
zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním,
plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním
řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by
(s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními
principy omezeno, avšak jen tehdy, je-li prostředkem obrany jiných hospodářských nebo
sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů“.
Ústavní soud ČR (nález z 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04, č. 181, sv. 43 Sb. n. u.,
vyhl. pod č. 16/2007 Sb.):
„42. Zákonodárce konečně musí prošetřit podstatu a smysl práva na stávku (čl. 4 odst.
4 Listiny). Zákonem tedy například nelze právo na stávku zcela zakázat nebo je omezit
vůči osobám v jiných profesích nebo činnostech, než které vyjmenovává čl. 44, resp. čl.
27 odst. 4 Listiny. Nelze ani stanovit takové podmínky pro výkon tohoto práva, jejichž
splnění by reálně nebylo možné, takže by se garance práva na stávku stala pouhou
iluzorní proklamací.
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43. De lege lata je právo na stávku zákonem upraveno pouze v oblasti kolektivního
vyjednávání zákonem o kolektivním vyjednávání, jehož součástí jsou napadená
ustanovení. Absencí zákonné úpravy práva na stávku v jiných oblastech pracovních
vztahů se Ústavní soud vzhledem k předloženému návrhu nezabýval. Proto pouze na
okraj uvádí, že ustanovení čl. 27 odst. 4 Listiny je možno interpretovat i tak, že
zákonodárce je povinen právo na stávku zákonem „provést“. Pokud by tak opomněl
učinit, bylo by možné nastalou situaci hodnotit jako neústavní opomenutí zákonodárce,
resp. neústavní mezeru v zákoně. To však neznamená, že by zákonem neupravené právo
na stávku bylo v takové situaci zcela popřeno; neudržitelnost takového výkladu vyplývá
z čl. 4 odst. 4 Listiny, podle něhož je při používání ustanovení o mezích základních práv
a svobod nutno šetřit podstatu a smysl základního práva. Soudy by i v takovém případě,
při absenci zákonné úpravy, musely ochranu tomuto právu v jeho podstatě poskytnout,
jinak by se dopustily odepření spravedlnosti (princip zákazu denegationis iustitiae).
Podmínky výkonu tohoto práva a jeho meze by pak musela případ od případu vyřešit
judikatura“, (srov. Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2489/2000 ze dne
22. 1. 2002).
Nejvyšší soud ČR ve svých odůvodněních rozsudků mimo jiné uvedl, ve kterých
právních předpisech a mezinárodních smlouvách v ČR je toto upraveno. Podle jeho
názoru právní úprava stávky v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, je
pouţitelná pouze pro stávky, které jsou vyhlášeny jako krajní prostředek ve sporu o
uzavření kolektivní smlouvy. To však podle názoru NS ČR neznamená, ţe právo na
stávku lze v ČR uplatňovat pouze v mezích zákona o kolektivním vyjednávání. Nelze
v této souvislosti přehlédnout ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny základních práv a
svobod, kde je uvedeno, ţe kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený princip je nutno aplikovat i při posuzování
zákonnosti stávky mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání. Platí tedy, ţe právo
na stávku je podle článku 27 odst. 4 Listiny zaručeno, aniţ by s výjimkou stávek ve
sporu o uzavření kolektivní smlouvy bylo v souladu s ústavními principy omezeno.
Podle Nejvyššího soudu ČR, aby bylo moţno učinit závěr o tom, ţe se v konkrétním
případě jedná o realizaci práva na stávku ve smyslu čl. 27 odst. 4 Listiny, je nezbytné
posoudit, zda se jednalo o stávku, na kterou citované ustanovení dopadá. Z názvu hlavy
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4 Listiny základních práv a svobod „Hospodářská, sociální a kulturní práva“ vyplývá,
kterého okruhu práv se má stávka týkat. Z ustanovení jednotlivých článků této hlavy
vyplývá, ţe právo na stávku má být realizováno v souvislosti s uplatňováním práva
sdruţovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Subjektem
vykonávajícím toto právo bude především kolektiv zaměstnanců, organizovaný
v organizaci, hájící jejich hospodářská a sociální práva (odbory). Soud dále uvedl, ţe
výkonem práva na stávku se rozumí především přerušení práce nebo jiná obstrukce,
která tím, ţe zaměstnavateli přináší materiální i nemateriální škodu, má přimět
zaměstnavatele ke změně chování, které poţadují stávkující. Z toho lze dovodit, ţe
stávka směřuje proti tomu, koho lze stávkou přimět k ústupkům, tedy proti
zaměstnavateli stávkujících osob.
Pokud je u zaměstnavatele vyhlášena stávka, z logiky věci vyplývá, ţe pro
pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem, který se stávky účastní a zaměstnavatelem
platí jiná hlediska, neţ v době mimo stávku. Smyslem stávky je vyvíjet tlak na
zaměstnavatele. Nelze proto dost dobře při respektování práv na stávku poţadovat po
stávkujícím zaměstnanci dodrţování a plnění všech povinností, jak vyplývají zejména
z pracovní smlouvy a z ustanovení § 38 odst. 1 zákoníku práce. Jestliţe se však
zaměstnanec nechová způsobem, který se při stávce předpokládá (např. tím, ţe
v rozporu s vyhlášením stávky pracuje, nebo se chová způsobem, který řádnému vedení
stávky neodpovídá), uvedená výjimka vyplývající z realizace Listinou zaručeného práva
na stávku neplatí. Ochrany poţívá jen chování, které vyplývá z přímé realizace práva na
stávku. I toto právo však musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na
stávce nezúčastněných, tak práva zaměstnavatele. Jinak by to znamenalo, ţe i kdyţ se
někdo stávky zúčastní, neopravňuje jej to k tomu, aby nadmíru nezbytnou pro realizaci
práva na stávku omezoval práva jiných osob.
Na základě výše uvedených rozsudků NS ČR lze vyvodit některé zásady, které je
moţno nazvat „pravidly pro legální stávkování“.
1) Právní úpravu stávky podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání lze
pouţít pouze pro stávky, vyhlášené ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Právo na
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stávku v jiných případech je zaručeno podle článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a
svobod.
2) Právo na stávku lze realizovat v souvislosti s uplatňováním práva sdruţovat se
s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
3) Subjektem, vykonávajícím toto právo bude především kolektiv zaměstnanců
sdruţený v organizaci, hájící jejich hospodářská a sociální práva (odbory). To znamená,
ţe stávku nemusí vţdy organizovat pouze odborová organizace, ale můţe ji organizovat
i jiný kolektiv zaměstnanců.
4) Výkonem práva na stávku se rozumí především přerušení práce nebo jiná obstrukce,
která tím, ţe zaměstnavateli přináší materiální nebo nemateriální škodu, má přimět
zaměstnavatele ke změně stávajícího chování stávkujícími poţadované.
5) V případě stávky nelze dost dobře poţadovat po stávkujícím zaměstnanci dodrţování
plnění všech povinností, jak vyplývají zejména z pracovní smlouvy a z ustanovení § 38
odst. 1 zákoníku práce. I toto právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který
šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných, tak jej neopravňuje k tomu, aby nad míru
nezbytnou pro realizaci práva na stávku omezoval práva jiných osob.
6) Právo na stávku má být realizováno pouze v souvislosti s uplatňováním práva
sdruţovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Jestliţe se
bude jednat o stávku, jejímţ cílem není ochrana hospodářských a sociálních zájmů
zaměstnanců, ale o stávku za prosazení jiných zájmů, např. personálních poţadavků,
bude se pak jednat o stávku, která jde nad rámec práva na stávku ve smyslu právních
předpisů a mezinárodních smluv. Účastí na této stávce nelze omlouvat neplnění
pracovních povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy.

92

10. 3. Subjekty práva na stávku
V českém právním systému jsou za subjekty kolektivních pracovních vztahů
povaţovány jen odborové organizace, které mají právní subjektivitu při vykonávání
práva na stávku. Normy českého pracovního práva nepředpokládají, ţe by subjektem
pracovního práva bylo např. sdruţení občanů – zaměstnanců, kterému není právní
subjektivita přiznána. Z toho lze vyvozovat, ţe v našich podmínkách můţe být tímto
subjektem jen odborový orgán. V normách pracovního práva se hovoří o odborovém
orgánu nebo o příslušném odborovém orgánu vystupujícím v kolektivních pracovních
vztazích. Je nutno konstatovat, ţe o tom, kdo je příslušným odborovým orgánem, který
můţe být subjektem práva na stávku, neuvaţují normy pracovního práva. Je to
záleţitost k určení vnitřními předpisy odborové organizace, především stanovami. Jsou
situace, kdy u zaměstnavatele působí vedle sebe více odborových organizací. Odborové
organizace musejí vystupovat společně a dohodnout se na určitém stanovisku.

10. 4. Obsah práva na stávku
Právo na stávku znamená moţnost kolektivně a organizovaně za určitých okolností
přerušit výkon pracovní činnosti. Toto právo se ovšem projevuje ve dvou základních
aspektech. Prvním je samotná účast zaměstnance na stávce a druhým je vlastní
organizace a vyhlášení stávky. První aspekt je charakterizován tím, ţe má zaměstnanec
právo účastnit se stávky, pokud však nevykonává zaměstnání, které toto právo omezuje
zákonem. Rovněţ můţe kdykoliv svoji účast ve stávce ukončit. Jeho právo na stávku je
chráněno i Listinou základních práv a svobod, podle níţ nikdo nesmí být právně
postihován za účast v legální stávce, ale na druhou stranu nesmí být nikdo ani ke stávce
nucen. Druhý aspekt práva na stávku je moţno vidět v tom, ţe jde o prostředek
kolektivního

pracovního

práva

a

jejím

prostřednictvím

dochází

k realizaci

individuálního práva na účast ve stávce. Jeho obsahem je moţnost odborového orgánu
organizovat a vyhlašovat stávku. K tomu, aby mohla být stávka vyhlášena, je třeba
splnit některé podmínky.
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V případě, ţe se jedná o zákonem aprobovanou stávku, jsou přesně stanoveny nutně
předcházející fáze kolektivního vyjednávání. Pokud však jde o stávku zákonem
reprobovanou, je třeba vycházet z principu, podle kterého je stávka v kolektivním
vyjednávání tím posledním prostředkem. Odborový orgán, který rozhoduje o zahájení
stávky, rozhoduje i o jejím ukončení, coţ vyplývá z ustanovení § 26 zákona o
kolektivním vyjednávání.
V praxi mohou nastat následující varianty:

-

Stávka je ukončena rozhodnutím odborového orgánu, který stávku vyhlásil,
neboť bylo dosaţeno jejího cíle, případně cíle nebylo dosaţeno, anebo došlo
k dohodě nebo ke kompromisu se zaměstnavatelem.

-

Stávka je ukončena uplynutím stanoveného času, jedná se o časově omezenou
stávku.

-

Stávka je ukončena rozhodnutím vyhlašovatele stávky, kterému vznikla právní
povinnost stávku ukončit na základě pravomocného rozhodnutí soudu, který
rozhodne o nezákonnosti stávky.

K výše uvedenému se vztahuje např. tato judikatura:
1. Účast zaměstnance ve stávce. Účast zaměstnance ve stávce, jejímţ účelem není
obrana hospodářských a sociálních zájmů, ale prosazování personálních zájmů
pracujících, je porušením pracovní kázně. Rozsudek NS ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21
Cdo 2104/2001 (R63/2003)
2. Seznam účastníků stávky a věcná příslušnost odborového orgánu. Rozhodl-li
příslušný odborový orgán, ţe stávka bude zahájena v průběhu dne, je poţadavek
ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání splněn tehdy,
jestliţe jmenný seznam stávkujících zaměstnanců byl zaměstnavateli předloţen
(doručen) alespoň (nejpozději) v den, který předchází dni, po jehoţ uplynutí má být
stávka zahájena. Den, v němţ lhůta uplyne (den předcházející zahájení stávky), musí
být dnem pracovním. Ve sporu o určení nezákonnosti stávky je jako ţalovaný věcně
legitimován příslušný odborový orgán. Tomuto orgánu přiznává zákon o kolektivním
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vyjednávání způsobilost být účastníkem takového řízení (ustanovení § 19, část věty za
středníkem, OSŘ). Rozsudek NS ze dne 12. 6. 1998, sp. zn. 31 Cdo 218/98 (R
21/2000).

10. 5. Stávka podle zákona o kolektivním vyjednávání
Jak bylo uvedeno výše, právním předpisem, který upravuje stávku jako institut
kolektivního pracovního práva je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
v platném znění. Je to jediný právní předpis, který tento institut upravuje. Jedná se o
specifickou právní úpravu, neboť se týká jen jednoho z moţných způsobů vedení
stávky. Dle tohoto zákona můţe být subjektem práva na stávku jen odborová
organizace, coţ plyne z ustanovení § 17, podle něhoţ stávku vyhlašuje a rozhoduje o
jejím ukončení příslušný odborový orgán. Který odborový orgán konkrétně je tím
příslušným, vyplývá z vnitřních předpisů odborových organizací, především ze stanov.
Právo na stávku není podmíněno ani vázáno na členství v odborové organizaci. Stávku
vyhlašuje příslušný odborový orgán, pokud dojde k souhlasu alespoň poloviny
zaměstnanců, kterých se kolektivní smlouva týká a účastníkem stávky je zaměstnanec,
který se stávkou souhlasí.
Další otázkou je, jak odborový orgán zjišťuje podporu zaměstnanců a jejich ochotu
vstoupit do stávky. Ze zákona vyplývá, viz § 17 odst. 6, ţe to můţe být jednak
hlasováním, ale není stanovena samotná procedura. Můţe se jednat o hlasování na
shromáţdění všech zaměstnanců nebo hlasováním v jednotlivých pracovních úsecích,
aţ po formu písemných vyjádření všech zaměstnanců. Ze znění ustanovení § 17 zákona
o kolektivním vyjednávání vyplývá i to, kdo je povaţován za zaměstnance pro účely
stávky. To je důleţité ve vztahu k zaměstnancům na mateřské dovolené, rodičovské
dovolené, krátkodobě uvolněným zaměstnancům, zaměstnancům na pracovní cestě atd.
Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, ţe tyto zaměstnance je nutno pro účely stávky
povaţovat za zaměstnance, neboť se jich kolektivní smlouva můţe rovněţ dotýkat.
Zákon o kolektivním vyjednávání určuje výslovné podmínky, které je třeba splnit,
aby mohlo dojít k vyhlášení případné stávky. Jsou to podmínky zákonné právní úpravy,
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neboť v případě jejich nesplnění se bude jednat o stávku nelegální. Jedná se o tyto
podmínky:

-

Věcná podmínka – musí jít o stávku za uzavření kolektivní smlouvy.

-

Procesní podmínka – jde o stávku, která je jedním z procesních prostředků řešení
kolektivního sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Musí jí předcházet řízení
před zprostředkovatelem podle zákona o kolektivním vyjednávání. Rovněţ i
způsob vyhlášení stávky musí být zákonem stanovený (hlasování o účasti na
stávce, oznámení o zahájení stávky, důvodech a cílech stávky, předání jmenného
seznamu zástupců odborového orgánu, kteří jsou oprávněni jednat jménem
stávkujících a jmenného seznamu stávkujících.

-

Podmínka způsobilosti subjektu – pro určité situace nebo v určitých povoláních
je stávka zakázána – viz zákon o kolektivním vyjednávání.

-

Zvláštní podmínka – ta se týká jen tzv. solidární stávky, musí zde existovat
hospodářská nebo jiná návaznost mezi výsledkem primární stávky a stávkou
solidární, dle § 20 písm. e) zákona o kolektivním vyjednávání. 93

Pokud jde o proces přezkoumávání případné zákonnosti stávky soudem, tak se
přezkoumává legálnost tohoto procesního nástroje a příslušný k němu je krajský soud.
Zaměstnavatel, organizace zaměstnavatelů nebo státní zástupce podává určovací ţalobu
a soud ve svém výroku konstatuje, zda je stávka legální nebo nelegální. Podání vlastní
ţaloby nemá odkladný účinek a stávka můţe pokračovat aţ do rozhodnutí soudu.
V době před právní mocí rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se účast na stávce
povaţuje za omluvenou nepřítomnost v zaměstnání v souladu s ustanovením § 22 odst.
2 a 3 zákona o kolektivním vyjednávání. Pokud bude tato stávka prohlášena
rozhodnutím soudu za nelegální, existuje moţnost odvolání jako řádného opravného
prostředku. V případě, ţe jsou pro to dány důvody, jsou přípustné i mimořádné opravné
prostředky. V zákoně o kolektivním vyjednávání je specifickým způsobem řešena i
odpovědnost za škodu, která vznikne z důvodu konání stávky. Stávkující i
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Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita. 2002, s. 545 – 546.
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zaměstnavatel mají vzájemnou odpovědnost podle občanského zákoníku. 94 Za škodu,
která byla způsobena výlučně přerušením práce z důvodu stávky, si navzájem
neodpovídají. Jde-li o škodu, k níţ došlo při zabezpečování činností ve smyslu
ustanovení § 19 zákona o kolektivním vyjednávání, zde je jejich vzájemné odpovědnost
podle zákoníku práce.95 Odborová organizace, která stávku vyhlásila, odpovídá
zaměstnavateli za škodu podle občanského zákoníku.
Dle zákona o kolektivním vyjednávání existují zaměstnanci, kteří nesmějí stávkovat:

-

zaměstnanci zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by
jejich stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo zdraví občanů,

-

zaměstnanci při obsluze jaderných elektráren, kteří zacházejí se štěpným
materiálem a zařízení ropovodů a plynovodů,

-

soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil a sborů, zaměstnanci při řízení
a zabezpečování letového provozu,

-

příslušníci hasičské záchranné sluţby, členové záchranných sborů a zaměstnanci
telekomunikačního provozu, pokud by stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo
zdraví občanů, případně majetku,

-

zaměstnanci, kteří pracují v oblastech postiţených ţivelnými událostmi, ve
kterých byla státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

10. 6. Právo na stávku v mezinárodním právu a vnitrostátních
předpisech zemí Evropské unie
Právo na stávku vyplývá z mnoha mezinárodních úmluv (Mezinárodní pakt o
hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropská sociální charta a dle výkladu
rovněţ z úmluv Mezinárodní organizace práce). Existuje celá řada detailních pravidel o
právu na stávku, jeţ vychází z rozhodovací a výkladové činnosti orgánů Mezinárodní
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organizace práce (dále jen „MOP“) nebo Evropského výboru sociálních práv, které mají
nezávazný charakter.
Právo na stávku je uznáváno ve všech zemích EU. V řadě zemí EU je zakotveno
v ústavě, a to buď přímo (např. Francie, Itálie, Španělsko, země bývalého východního
bloku) nebo prostřednictvím shromaţďovacího práva. Některé země (Rakousko,
Dánsko, Lucembursko) odvozují právo na stávku judikatorně ze svobody sdruţovat se
v odborových organizacích. Motiv stávky bývá často zahrnut jiţ v definici stávky podle
toho kterého právního řádu, např. ve Velké Británii je zakázána stávka, nevztahující se
ke sporu mezi zaměstnanci a konkrétním zaměstnavatelem, v Německu je povolena
pouze stávka vztahující se ke kolektivní smlouvě a která je vyhlášena odbory, přičemţ
je zakázáno účastnit se stávky státním zaměstnancům. V Rakousku není výslovná
právní úprava, ale právo na stávku se toleruje, pokud je stávka zaloţena na rozumném
důvodu a nejedná se ani o politickou ani o solidární stávku.
Pokud se jedná o tzv. politické stávky, tyto jsou v některých zemích dovolené a
v jiných zakázané. Velká Británie povaţuje stávky, které mají pouze nebo hlavně
politické poţadavky za nelegální, rovněţ tak jsou tyto stávky nelegální v Německu,
Rakousku nebo ve Španělsku. Ve Švédsku je politická stávka povolena, pokud má
krátkodobý charakter, ve Francii judikatura uznala za zákonné i tzv. smíšené stávky,
kdy jdou ruku v ruce politické poţadavky s poţadavky pracovními, v Itálii se rozlišuje
politicko-ekonomická stávka, která je obecně povaţována za legální, od čistě politické,
která je nelegální. Co se týká orgánů MOP, tak tyto neuznávají stávku s čistě
politickými cíli, ale uznávají stávku, jeţ se dotýká sociálně ekonomických práv
zaměstnanců i bez vazby na konkrétní vztah zaměstnanec – zaměstnavatel.
Co se týká tzv. solidárních stávek, tyto jsou povaţovány za nezákonné např.
v Německu, pokud se netýkají partnerů v kolektivním vyjednávání anebo pokud jsou
v rozporu s povinností zachovávat sociální smír. Ve Velké Británii nemají tyto solidární
stávky ţádnou zákonnou ochranu, jsou nelegální. Ve Španělsku jsou tyto stávky moţné,
pokud existuje i nepřímý profesní zájem, stejně tak i v Itálii. Ve Francii jsou za legální
povaţovány solidární stávky, pokud staví na kolektivních pracovních poţadavcích, jeţ
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jsou společné všem zaměstnancům. Orgány MOP povaţují zákaz solidárních stávek, za
porušení práva na stávku.
Podmínky pro zahájení a vedení stávky jsou rovněţ v různých evropských státech
odlišné. Státy EU se liší například v tom, zda jsou přípustné stávky, které organizuje
skupina zaměstnanců a nikoliv odbory (tzv. divoké stávky), nebo mají odbory nad
organizováním stávek monopol, v tom, zda můţe být stávka vyhlášena, i kdyţ si to
přeje jen menšina členů odborové organizace, nebo je nutné, aby se pro stávku vyslovila
většina členů. Ve Francii nebo v Itálii mohou o zahájení stávky rozhodnout pouze
reprezentativní odbory. V jiných státech, jako v Německu nebo v Dánsku musí odbory
reprezentovat určité procento zaměstnanců (např. v Německu 75 %).
Ve většině zemí musí být stávka oznámena předem. Ve Francii a Portugalsku 5 dní,
ve Velké Británii a Švédsku 7 dní, v Itálii a ve Španělsku 10 dní. Různá jsou také
pravidla pro povolenou délku stávky (bez omezení ve Francii a v Řecku, v Itálii první
den pouze 4 hodiny, poté 24 hodin, ovšem po desetidenní lhůtě).
Výkladové orgány mezinárodních organizací hodnotí stanovení různých podmínek
pro zahájení a vedení stávky (povinná předchozí mediace, nutnost hlasování, omezení
iniciativy pouze na odbory apod.) jako souladné s právem na stávku, nicméně jim
vymezují takové hranice, aby do výkonu tohoto práva nezasahovaly excesivně.
Rozsah osobních omezení práva na stávku se v evropských zemích opět liší.
V mnoha státech je některým profesím zcela zakázáno stávkovat. Rozsah omezení je
v některých státech velice široký. V Německu nesmí vůbec stávkovat státní zaměstnanci
a zaměstnanci z klíčových provozů soukromého sektoru. Ve Francii je právo na stávku
odepřeno armádě, policii, soudcům, zaměstnancům rádií, televizí, řídícím letového
provozu, atomových elektráren apod. Ve Španělsku se nesmí stávkovat v dopravě,
zdravotnických sluţbách nebo ve školství. Mezinárodní organizace nepovaţují za
porušení práva na stávku omezení jeho výkonu u zaměstnanců veřejných sluţeb, kteří
vykonávají moc jménem státu a u zaměstnanců nezbytných sluţeb, jejichţ zastavení by
mohlo ohrozit ţivoty, bezpečnost nebo zdraví osob části nebo celého obyvatelstva
(zdravotnictví, dodávky elektrického proudu, vody, hasiči apod.) Pojem nezbytných
sluţeb je mnohdy vykládán restriktivně a úplné znemoţnění stávkovat není podle MOP
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ospravedlnitelné u sluţeb, jeţ mají „pouze“ zásadní význam (např. banky, pošta,
doprava, školství apod.). U těchto je moţné vyuţít povinnost zajistit minimální provoz.
Více neţ polovina evropských zemí vyţaduje zajištění tzv. minimálního provozu a
má pro tento případ stanovená tzv. obecná pravidla. V některých zemích je legislativně
přesně stanoveno, jaké provozy (sluţby) mají udrţovat i při stávce minimální provoz
(např. Itálie, Portugalsko), v jiných zemích je na základě obecné formulace o
nezbytnosti minimálního provozu určena konkrétní sluţba judikaturou (např.
Španělsko), případně je rozsah zajištění minimálního provozu předmětem stanovení
v kolektivních smlouvách (např. Finsko, Švédsko). Konkrétní podoba minimálního
provozu je v mnoha zemích určena na základě dohody mezi zaměstnavateli a odbory.
V případě, ţe nedojde k dohodě, existují speciální nezávislé komise, které mohou
minimální provoz stanovit (např. Itálie, Řecko), nebo jej určí exekutiva (např.
Španělsko, Portugalsko). Výsledkem tedy můţe být např. dohoda o zajištění 50 %
provozu městské dopravy a např. 33 % provozu ţelezniční dopravy jako např. ve
Francii.
Právo EU neupravuje podmínky, za kterých je moţno v jednotlivých členských
státech vyvolat a provést stávku. Neupravuje ani otázky průběhu nebo přípravy na
stávku. I přesto ale důleţité dokumenty, které tvoří součást práva EU právo na stávku,
jakoţto krajní řešení uznávají. Je však třeba konstatovat, ţe tyto dokumenty směřují
spíše do oblasti stávky v procesu kolektivního vyjednávání.

10. 7. Právní úprava práva na stávku v některých evropských
zemích
Rakousko: Stát se podle moţností nevměšuje do pracovního boje. Právo na stávku není
a ani nemá být usměrňováno speciálními předpisy. Pro oblast pracovního boje platí jen
všeobecné právní předpisy: koaliční zákon, všeobecný zákon o sociálním zabezpečení,
zákon o pojištění v nezaměstnanosti, zákon na podporu trhu, zákon o spolkové ústavě.
Německo: Právo na stávku není obsaţeno v ústavě a ani upraveno ţádným právním
předpisem. Je odvozováno od svobody sdruţování, která je v ústavě zakotvena v čl. 9
100

III. Podrobná úprava práva na stávku je však obsaţena v rozhodnutí soudů. Podle
Spolkového pracovního soudu musí být pracovní konflikt výlučně chápán jako doplněk
kolektivního vyjednávání. Jinak řečeno, průmyslová akce, tj. i stávka, je povolena
jedině tehdy, je-li jejím účelem dosaţení kolektivní smlouvy.
Francie: Právo na stávku je obsaţeno i v Ústavě. Právo na stávku je vykonáváno
v rámci zákonů, které ho upravují. Právní předpisy upravují pouze základní pravidla pro
vedení stávek ve veřejném sektoru. Právní rámec práva na stávku je určen především
judikaturou – rozhodování soudů. V soukromém sektoru se tato oblast řídí především
judikaturou.
Belgie: Právo na stávku není v Belgii nikde výslovně upraveno, ani v Ústavě, ani
v ţádném jiném zákoně, je ale zakotveno v soudních rozhodnutích
Nizozemsko: právo na stávku není upraveno ţádným právním předpisem.
V nizozemských zákonech ani v rozhodnutích soudů není stávka definována. V roce
1986 Nejvyšší soud rozhodl, ţe zásada legálnosti stávky se týká stávek, které jsou
všeobecné, namířené proti zaměstnavateli nebo proti jeho reprezentativní organizaci.
Dánsko: Jestliţe se jedná o konflikt v otázce, která není upravena kolektivní smlouvou,
lze jej řešit stávkou a výlukou. Právo na stávku zde rovněţ není upraveno zákonem.
Pokud se jedná o spor upravený kolektivní smlouvou, je v kolektivní smlouvě obsaţen
závazek míru, tedy povinnost stran kolektivního vyjednávání a jejich členů nestávkovat
ve sporu o závazek, nárok upravený kolektivní smlouvou. V těchto případech lze práva
na stávku pouţít pouze výjimečně, například kdyţ zaměstnavatel nevyplácí mzdu, kdyţ
je třeba zastavit práci za účelem ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Španělsko: Právo na stávku je upraveno v Ústavě. Uznává se právo na stávku
zaměstnanců za účelem obrany jejich zájmů. Zákon, který upraví výkon těchto práv,
stanoví přesné záruky k zajištění zachování základních sluţeb ve společnosti. Právo na
stávku zde rovněţ není upraveno zákonem, stále platí úprava královského zákona –
nařízení o pracovních vztazích z března 1977, změněné nálezem Ústavního soudu.
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Dohoda o vyhlášení stávky musí být prostřednictvím zástupců zaměstnanců doručena
zaměstnavateli nebo zaměstnavatelům tím dotčeným a příslušnému orgánu veřejné
správy, a to písemně a minimálně 5 pracovních dní v předstihu. Pokud stávka zasáhne
podniky zajišťující

nějakým způsobem

veřejné sluţby,

oznámení o

stávce

zaměstnavateli a státnímu orgánu musí být učiněno alespoň 10 pracovních dní před
jejím začátkem.
Portugalsko: Právní úprava stávky je v Portugalsku zakotvena v čl. 57 Ústavy z roku
1976. Zákon právo na stávku nesmí omezit. 96
V roce 1995 byl pro Evropský soud pro lidská práva zpracován dokument, který
zobecnil právní úpravu práva na stávku v členských státech Evropské unie. Mimo jiné
z tohoto dokumentu vyplývá:
-

Právo na stávku je výslovně nebo nevýslovně zaručeno ústavami nebo právními
předpisy ve 12 členských státech Evropské unie.

-

V některých případech se poţaduje tajné hlasování nebo oznámení. Ve většině
případů to upravují směrnice odborů (pouze ve Velké Británii a Irsku to
vyţaduje legislativa).

-

Nikde mimo Velké Británie neexistuje poţadavek poskytnout informace o
stávkujících, ţádné podpisy, ţádná jména a adresy (přitom v ČR tyto informace
o stávkujících právní předpis vyţaduje). V případě stávek v základních nebo
veřejných sluţbách můţe být nanejvýš poţadováno, aby byla zachována určití
úroveň sluţeb, coţ je řešeno dohodami.

-

Platí obecná zásada, ţe je zakázáno přijímat pravidla, která by kladla překáţky
ve výkonu práva na stávku.

Charta základních sociálních práv pracujících Společenství z roku 1989 v části
„svoboda spolčovací a kolektivní vyjednávání“ v bodě 13 uvádí, ţe právo uchýlit se ke

96

Wiebke, W. Pravidla stávky ve 27 zemích EU, na Islandu, v Chorvatsku a Norsku, Srovnávací přehled.

Brusel: ETUI-REHS. 2008.
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kolektivní akci v případě konfliktu zájmu zahrnuje i právo stávkovat, a to za podmínek
vyplývajících z mezinárodního práva a kolektivních smluv.
Listina základních práv EU (2007/C 303/01) v článku 28, nazvaném Právo na
kolektivní vyjednávání a akci uvádí, ţe zaměstnanci a zaměstnavatelé mají za podmínek
daných unijním a národním právem právo vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, a
v případě konfliktu zájmu, se uchýlit ke kolektivní akci za účelem ochrany svých zájmů,
včetně stávky.
Evropský soudní dvůr se právem na stávku, respektive obecněji právem vyjádřit svůj
názor formou protestu zabýval, avšak pouze ve vztahu k tomu, nakolik výkon tohoto
práva omezuje jiná práva zaručená Smlouvou, zejména zásadu volného pohybu zboţí
(viz např. rozsudek Schmidtberger, C-112/00, týkající se blokád na silnicích). Z této
judikatury však ţádné konkrétní podmínky výkonu práva na stávku nevyplývají.
Rovněţ Výbor MOP pro sdružování (ve shodě s Výborem expertů MOP pro výklad a
aplikaci úmluv a doporučení) vykládá úmluvy MOP č. 87, č. 97 a č. 151 tak, ţe ačkoliv
úmluvy neposkytují ochranu čistě politickým stávkám, ochrana, kterou poskytují, se
vztahuje na stávky, prostřednictvím kterých pracovníci a jejich organizace hájí své
hospodářské a sociální zájmy (promote and defend their economic and social interests,
viz bod 522 Digest od Decisions). A také v jurisprudenci obsaţené v Závěrech Výboru
nezávislých expertů je podáván obdobný výklad čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty. 97

97

Sdělení č. 14/2000 Sb.m.s. o Evropské sociální chartě, v platném znění.
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10. Výluka
Podobným nástrojem řešení kolektivních pracovních sporů jako stávka, je výluka,
která představuje typický prostředek kolektivního pracovního práva a je „zbraní“
v rukou zaměstnavatelů, která představuje opak ke stávce. V praxi se jedná o případné
částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem. Umoţňuje zaměstnavateli se
postavit vůči poţadavkům odborové organizace, které jsou pro něj nepředstavitelné. Při
výluce představitelé zaměstnavatele úplně nebo částečně přerušují svojí činnost,
nedochází k přidělování práce zaměstnancům

a není

jim

vyplácena

mzda.

Zaměstnancům můţe být v tomto procesu i bráněno ve vstupu na pracoviště
zaměstnavatele.
O výluku se bude jednat, pokud jsou naplněny určité znaky:

-

Přerušení práce musí být pouţito jako prostředek řešení sporu mezi subjekty
kolektivního vyjednávání a v jeho rámci. Za výluku není povaţováno, pokud
zaměstnavatel nepřiděluje práci z provozních a jiných důvodů nebo přerušení
práce, ke kterému došlo a nesouvisí s kolektivním vyjednáváním.

-

Přerušení práce musí být vyhlášeno s předstihem, nelze přerušení práce prohlásit
za výluku dodatečně.

-

Přerušením práce dochází k časově omezené suspenzi pracovních smluv
zaměstnavatele, individuální pracovní vztahy jsou zachovány.

-

Výluka je krajní prostředek řešení kolektivního sporu a zaměstnavatel můţe
k výluce přistoupit aţ po vyčerpání jiných prostředků k řešení.

-

Subjekty výluky nejsou úplně totoţné se subjekty kolektivního vyjednávání. Na
jedné straně subjektů stojí příslušný zaměstnavatel a na druhé straně je
jednotlivý zaměstnanec a nikoliv odborová organizace. 98

98

Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita. 2002, s. 547 – 548.
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11. 1. Výluka podle zákona o kolektivním vyjednávání
Výluka je řešení kolektivních pracovních sporů zvláštním způsobem a rovněţ jako
stávka je řešena v českém právním řádu jediným právním předpisem, kterým je zákon č.
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění. Výluka je upravena jen pro
účely jednání o uzavření kolektivní smlouvy.
K výluce lze přistoupit aţ po neúspěšném jednání před zprostředkovatelem. Stávka i
výluka jsou překáţkami v práci. Při výluce, na rozdíl od stávky, však zaměstnancům
náleţí náhrada mzdy ve výši 50 % průměrného výdělku. Pro dodrţení zákonných
podmínek výluky, musí výluku vyhlásit oprávněný subjekt u zaměstnavatele, popřípadě
organizace zaměstnavatelů (svaz) v případě výluky v souvislosti s uzavíráním
kolektivní smlouvy vyššího stupně. Výluka musí být oznámena písemně odborovému
orgánu i dotčeným zaměstnancům. Také zahájení výluky, rozsah výluky, důvody a cíle
výluky.

Oznamuje

se

odborovému

partnerovi

kolektivního

vyjednávání

i

zaměstnancům, kterých se výluka týká. Vyhlašovatel výluky musí předat odborovému
orgánu alespoň 3 dny předem jmenný seznam dotčených zaměstnanců. Stejně jako
v případě stávky i u výluky jsou zákonem o kolektivním vyjednávání v ustanovení § 28
zákona o kolektivním vyjednávání stanoveny případy nezákonnosti výluky.
Na nezákonnost výluky lze podat odborovým orgánem nebo státním zástupcem
určovací ţaloba ke krajskému soudu. Soud pak rozhoduje o tom, zda se jedná o
zákonnou nebo nezákonnou výluku. V případě rozhodnutí o nezákonnosti výluky, je
vyhlašovatel povinen tuto výluku ihned odvolat.
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12. Související přestupky a správní delikty v oblasti
součinnosti zaměstnavatele a odborové organizace
Kontrolní činnost v pracovněprávních vztazích byla do konce června 2005 věcí
státních orgánů práce, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce a také
státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení. Toto rozdělení
vzniklo v historii, v minulém reţimu nebyla komplexní kontrola dodrţování
pracovněprávních předpisů státem prováděna, kdyţ existoval pouze uvedený státní
odborný dozor. V roce 1991 byly zřízeny úřady práce, kterým bylo svěřeno jednak
zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a z části tyto úřady pokryly zbytek
kontrolní působnosti, kterou stát předtím ponechával výlučně odborovým organizacím.
Aţ do 30. 9. 2004 probíhala kontrolní činnost státních orgánů práce, tedy především
úřadů práce podle (tehdy platného) ustanovení § 26 zákona č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti. V tomto ustanovení bylo mj. definováno, ţe se pro účely této činnosti za
pracovněprávní předpisy povaţují právní předpisy o zaměstnanosti, zákoník práce,
zákon o kolektivním vyjednávání, zákony upravující mzdy, platy a cestovní náhrady a
zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, jakoţ i právní
předpisy vydané k provedení těchto zákonů. Konkrétní právní úprava kontrolní činnosti
byla obsaţena v ustanoveních § 8 aţ 10 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a
působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Zde tehdy byla stanovena
oprávnění i povinnosti pracovníků orgánu kontroly a moţné výše sankcí. 99
Za zaviněné porušení povinností, jejichţ dodrţování byl orgán kontroly oprávněn
kontrolovat, mohl uloţit pokutu aţ do částky 250 000 Kč a při opakovaném porušení
povinností, za jejichţ nedodrţení jiţ byla pokuta uloţena aţ do výše 1 000 000 Kč. Ve
srovnání s nynější právní úpravou stojí za pozornost poukázat na skutečnost, ţe tyto
zákony neobsahovaly ţádné konkrétní skutkové podstaty přestupků či správních deliktů
a umoţňovaly ukládat pokuty za jakékoliv porušení právních povinností, obsahovaly
tzv. generální skutkovou podstatu. Další odlišností je podmínka, ţe protiprávní postup
zaměstnavatele podle této právní úpravy musel být zaviněný, jinak nebylo moţno
99

Šubrt, B. a kol. Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání. Praha: ANAG, 2009. c. 9.
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sankci uloţit. Odlišná proti současné právní úpravě byla do 30. 9. 2004 i výše
pořádkové pokuty, kterou bylo moţno uloţit do výše 2 000 Kč, kdyţ nyní činí 50 000
Kč, zaměstnanci kontrolovaného zaměstnavatele, který v určené lhůtě nesplnil své
povinnosti při poskytování součinnosti kontrolnímu orgánu.
Dne 1. 10. 2004 začal platit nový zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tímto
zákonem byly zrušeny dosavadní zákony č. 1/1991 Sb., a č. 9/1991 Sb. Právní úprava
kontrolní činnosti státu v oblasti dodrţování pracovněprávních předpisů byla zásadně
změněna, nezměnil se však její věcný rozsah. Týkal se kontroly dodrţování
pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů s výjimkou pracovních podmínek,
vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP. Ustanovení § 127 tohoto zákona
uvádělo, ţe pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy povaţují předpisy o
zaměstnanosti a právní předpisy, z nichţ vznikají účastníkům práva nebo povinnosti
z pracovněprávních vztahů. Kontrolní činnost byla upravena v ustanovení § 125 aţ
141.100 Zákon za orgány kontroly označil úřady práce a MPSV (v omezeném rozsahu i
celní úřady – kontrola práce cizinců). Nově byla úřadům práce svěřena kontrola
dodrţování kolektivních smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatelů v částech, kde se
jedná o individuálních nárocích zaměstnanců, které vyplývají z pracovněprávních
předpisů a jsou ve vztahu k těmto předpisům pro zaměstnance výhodnější.
Nový zákon o zaměstnanosti upřesnil právní úpravu kontrolní činnosti, oprávnění a
povinnosti kontrolních pracovníků. Zásadní byl přechod na skutkové podstaty přestupků
a správních deliktů právnických osob. Od 1. 10. 2004 jiţ nemohla být uloţena pokuta za
jakékoliv porušení, ale jen za takové, s nimiţ počítala formulace příslušné skutkové
podstaty. Za přestupky je nutné označit protiprávní jednání fyzických osob
(zaměstnavatelů, mimo podnikatelů nebo jiných osob v zákoně uvedených), jiným
správním deliktem je protiprávní jednání právnické osoby. Přestupky byly upraveny
v ustanoveních § 138 a § 141 odst. 7 zákona o zaměstnanosti, ve znění platném do 30.
6. 2005, přičemţ je bylo nutné posoudit i podle obecného zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích. Takţe muselo jít o jednání, které bylo zaviněné, buď úmyslně, nebo
z nedbalosti. Správní delikty právnických osob byly upraveny v ustanovení § 140
zákona o zaměstnanosti, ve znění platném do 30. 6. 2005. Správním deliktem je
100

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

107

protiprávní jednání právnické osoby, u něhoţ se zavinění neposuzuje – odpovědnost
takového zaměstnavatele je tzv. objektivní.
Zákonem č. 253/2005 Sb., doprovodným zákonem k zákonu o inspekci práce byla
právní úprava kontrolní činnosti v zákoně o zaměstnanosti změněna v souvislosti
s přechodem kontrolní působnosti na nově vzniklou inspekci práce, s výjimkou
právních předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při insolventnosti
zaměstnavatelů. Tato další zásadní změna se dotkla i skutkových podstat přestupků a
správních deliktů, uvedených v ustanovení § 139 a § 140 zákona o zaměstnanosti.
Zákon o zaměstnanosti nadále upravuje kontrolní činnost úřadů práce a skutkové
podstaty přestupků a správních deliktů v oblastech, které zůstaly po vzniku inspekce
práce v působnosti úřadů práce.
Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce byla zřízena inspekce práce. Základním
cílem zřízení této instituce bylo odstranit rozdělení kontrolní činnosti správních úřadů
státu. Do pravomoci inspekce práce komplexně připadla kontrola dodrţování
pracovněprávních norem u zaměstnavatelů, majících zásadně soukromoprávní povahu,
a kontrola dodrţování právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení.
Inspekce práce však v oblasti dodrţování předpisů o bezpečnosti práce a technických
zařízení však není jediným státním orgánem, který je pověřen kontrolou této oblasti.
V současné době je úkolem inspekce práce i kontrola na úseku nelegálního
zaměstnávání.

12. 1. Věcná působnost inspekce práce
12. 1. 1. Kontrola dodržování pracovněprávních a dalších právních
předpisů

-

Právních předpisů, z nichţ vznikají zaměstnancům, odborovým organizacím
nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti
v pracovněprávních vztazích,

včetně právních předpisů o odměňování

zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnanců,
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s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,
-

právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku,

-

právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,

-

právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se
zvýšenou mírou ohroţení ţivota a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti
provozu vyhrazených technických zařízení,

-

právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců,
zaměstnanců pečujících o děti, jakoţ i zaměstnanců, kteří prokázali, ţe převáţně
sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu povaţuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II,
III., nebo IV.,

-

právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní
činnost dítěte.

12. 1. 2. Kontrola dodržování kolektivních smluv a vnitřních předpisů
zaměstnavatelů

-

kolektivních smluv v částech,

ve kterých jsou upraveny individuální

pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakoţ i
vnitřních předpisů podle ustanovení § 305 zákoníku práce,
-

vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliţe zakládají práva
zaměstnanců. 101

12. 2. Osobní působnost inspekce práce
Zákon o inspekci práce102 vymezuje také osobní působnost Státního úřadu inspekce
práce a oblastních inspektorátů, tj. okruh právnických a fyzických osob, které mohou
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být kontrolovány a sankcionovány. Osobní působnost zákon o inspekci práce vymezuje
jednak pozitivně a jednak negativně.
Osobní působnost se vztahuje na právnické i fyzické osoby uvedené níţe:

-

zaměstnavatele a jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou
vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby, vykonávající veřejné funkce,

-

fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a zároveň pracují,

-

fyzické nebo právnické osoby, podnikající podle zvláštního právního předpisu
(např. ţivnostenský zákon, zákon o advokacii) a nikoho nezaměstnávají,

-

spolupracujícího manţela nebo dítě osoby (OSVČ) uvedené výše v bodě 2 a 3,

-

fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím
zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona č. 309/2006
Sb., na koordinátora BOZP na staveništi podle téhoţ zákona,

-

vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické
sluţby podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 198/2002 Sb.,),

-

právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení a na
další právnické nebo fyzické osoby, u nichţ se uskutečňuje praktické vyučování
ţáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,

-

věznice a na právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na
odsouzené,

-

právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní,
sportovní a reklamní činnosti dětmi (dle zákona o zaměstnanosti).

Osobní působnost se nevztahuje na:

102

-

vojáky v činné sluţbě povolané na vojenská cvičení,

-

vojáky z povolání,

-

fyzické osoby vykonávající sluţbu v bezpečnostních sborech,

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.
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-

kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán
státní báňské sluţby - dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě,

-

kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány
státního zdravotního dozoru – dle § 84 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví,

-

kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

-

kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává dozor dráţní správní
úřady a Dráţní inspekce,

-

bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách ČR,

-

činnost bezpečnostního sboru při sluţebním zákroku nebo zásahu podle
zvláštních právních předpisů (např. o poţární ochraně).

Podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o inspekci práce v zařízeních ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů, v zařízeních tajných sluţeb (BIS a ÚZSI) a NBÚ, jakoţ i
v objektech, s nimiţ je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo
dojít k ohroţení utajovaných skutečností, můţe být kontrola provedena jen se
souhlasem příslušného ministerstva, resp. ředitele tajné sluţby nebo NBÚ. Pokud
nebude tento souhlas udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly
ve své působnosti a následně podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení
souhlasu písemnou zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který
o souhlas poţádal. 103

12. 3. Přestupky a správní delikty na úseku součinnosti
zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců
Právní úprava přestupů a jiných správních deliktů na tomto úseku je provedena
především v ustanoveních § 10 a § 23 zákona o inspekci práce. Pod pojem součinnost
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zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců lze zařadit především právo na informace
související se zaměstnaneckým vztahem a právo na projednání se zaměstnavatelem.
Pokud pouţijeme širšího výkladu zákona, pak můţeme pod pojem součinnost zařadit i
právo odborové organizace na spolurozhodování a právo kontroly.
Zákon o inspekci práce chrání právo zástupců zaměstnanců (odborových organizací)
na součinnost se zaměstnavatelem ve výše uvedených oblastech. Tato ustanovení
odkazují na vybraná ustanovení zákoníku práce. Ustanovení § 10 zákona o inspekci
práce upravuje přestupky zaměstnavatel – fyzických osob a ustanovení § 23
zaměstnavatelů – právnických osob.
Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnavatele
- § 10 odst. 1 zákona o inspekci práce:
1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu
jednajícího za zaměstnavatele tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým
orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 zákoníku práce.
Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu
jednajícího za zaměstnance - § 23 odst. 1 zákona o inspekci práce:
1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku součinnosti zaměstnavatele a
orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným
odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62, 277, 279, 280 a § 339 odst. 1 zákoníku
práce.
Výše uvedená ustanovení § 10 a § 23 zákona o inspekci práce chrání pouze vybraná
ustanovení zákoníku práce. Ostatní ustanovení upravující součinnost mezi zástupci
zaměstnanců a zaměstnavatelem jsou chráněna v rámci jiných skutkových podstat.
Zajištění práva na informace a jejich projednání je zakotveno nejen v české legislativě,
ale je součástí mezinárodní úpravy, zejména úmluv MOP a práva Evropské unie.
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V současné době je jiţ vnitrostátní legislativa v této oblasti plně harmonizována
s mezinárodní úpravou. Pojmy „informování“ a „projednání“ jsou v ustanovení § 278
odst. 2 a 3 zákoníku práce vymezeny takto:
(2) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně
zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel
je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je
zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své
stanovisko před uskutečněním opatření.
(3) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna
stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit
projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na
základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít
v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na
své stanovisko odůvodněnou odpověď.

12. 3. 1. Práva zaměstnanců chráněná § 10 a § 23 zákona o inspekci
práce
(sankce za porušení těchto povinností je stanovena ve výši aţ 200 000 Kč)
a) § 62 zákoníku práce – povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění:
Zaměstnavatel má za povinnost před podáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům
včas o svém záměru, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou
organizaci nebo radu zaměstnanců. Dále má za povinnost informovat také o:

-

důvodech hromadného propouštění,

-

počtu a profesním sloţení všech zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

-

počtu a profesním sloţení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele
zaměstnáni,

-

době, v níţ se má hromadné propouštění uskutečnit,
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-

hlediscích navrţených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

-

odstupném, popřípadě o dalších právech propuštěných zaměstnanců.

b) § 277 zákoníku práce – povinnosti zaměstnavatele při vytváření řádných podmínek
pro práci odborové organizace:
Pokud působí u zaměstnavatele odborová organizace, zaměstnavatel má za povinnost
vytvořit jí na svůj náklad podmínky pro řádný výkon její činnosti, zejména jí poskytovat
podle svých provozních moţností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným
vybavením, hradit odborové organizaci nezbytné náklady na údrţbu a technický provoz
a náklady na potřebné podklady. Rozhodnutí o tom, jakou podobu budou mít tyto
podmínky, závisí na individuálním posouzení zaměstnavatele a odůvodněných
potřebách odborové organizace, případně na vzájemné dohodě těchto subjektů.
c) § 279 zákoníku práce – povinnost zaměstnavatele poskytovat informace zástupcům
zaměstnanců (případně přímo zaměstnancům):
Povinnost zaměstnavatele informovat zástupce zaměstnanců o:

-

ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji (s
výjimkou zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 10 a méně zaměstnanců),

-

činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, o důsledcích jeho
činnosti na ţivotní prostředí, o přijatých ekologických opatřeních, o ekonomické
a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji (s výjimkou
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 10 a méně zaměstnanců),

-

právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě
oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a o
uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele,

-

základních otázkách, týkajících se pracovních podmínek, a o jejich změnách,

-

záleţitostech v rozsahu stanoveném v ustanovení § 280 zákoníku práce,

-

opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a
zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,
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-

nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro
další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním
poměru uzavřeném na dobu určitou,

-

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 aţ § 106
odst. 1 a § 108 zákoníku práce a zvláštním zákonem104,

-

záleţitostech v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady
zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a
projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v ustanovení § 294
zákoníku práce.

Zákon nepředepisuje způsob informování zaměstnanců. Vhodné je toto provádět
písemně, neboť tak snadněji lze prokázat, ţe došlo ke splnění této povinnosti ve vztahu
k zástupcům zaměstnanců. Tito pak mají právo poţadovat další doplnění poskytnutých
informací a o jejich případné osobní projednání.
d) § 280 zákoníku práce – povinnosti zaměstnavatele projednat významné skutečnosti
se zástupci zaměstnanců (se zaměstnanci):
Zaměstnavatel je povinen se zástupci zaměstnanců (příp. se zaměstnanci) projednat:

-

pravděpodobný

hospodářský

vývoj

u

zaměstnavatele

(s

výjimkou

zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 10 a méně zaměstnanců),
-

zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo
organizační opatření, opatření, které ovlivňuje zaměstnanost, opatření, které
souvisí s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62 zákoníku práce (s
výjimkou zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 10 a méně zaměstnanců),

-

nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u
zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny (
s výjimkou zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 10 a méně zaměstnanců),
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-

převod zaměstnanců podle § 338 aţ § 342 zákoníku práce (datum převodu,
důvody převodu, důsledky převodu),

-

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu jako u informování

-

záleţitosti v rozsahu

stanoveném ujednáním

o zřízení evropské rady

zaměstnanců – jako u institutu informování.
e) § 287 zákoníku práce – informování a projednání s odborovou organizací.
Pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, není zde stanovena
povinnost o tomto jednat se zaměstnanci přímo. Podle ustanovení § 287 zákoníku práce,
je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci o:

-

vývoji mezd nebo platů, o průměrné mzdě nebo platu a jejich jednotlivých
sloţkách, včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není
dohodnuto jinak,

-

o záleţitostech uvedených v ustanovení § 279 zákoníku práce, o skutečnostech,
o kterých je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance přímo, v případě,
ţe u něho nepůsobí odborová organizace.

V souladu s ustanovením § 287 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen projednat
s odborovou organizací tyto záleţitosti:

-

ekonomickou situaci zaměstnavatele,

-

mnoţství práce a pracovní tempo – viz ustanovení § 300 zákoníku práce,

-

změny organizace práce,

-

systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,

-

systém školení a vzdělávání zaměstnanců,

-

opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména
mladistvých, osob pečujících o dítě mladší 15 let a fyzických osob se
zdravotním postiţením, včetně podstatných záleţitostí péče o zaměstnance,
opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování
sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,

-

další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců
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-

záleţitosti uvedené v § 280 zákoníku práce, tedy skutečnosti, které je
zaměstnavatel povinen projednat se zaměstnanci přímo, pokud u něj odborová
organizace nepůsobí. 105

12. 3. 2. Sankce za porušení povinností k součinnosti zaměstnavatele
stanovené mimo § 10 a § 23 zákona o inspekci práce
a) Sankce za výslovně specifikované porušení povinností k součinnosti
- porušení povinnosti projednat se zaměstnancem, nebo na jeho ţádost se zástupci
zaměstnanců

jeho

stíţnost

na

výkon

práv

a

povinností

vyplývajících

z pracovněprávního vztahu podle ustanovení § 276 odst. 9 zákoníku práce – sankce do
výše 400 000 Kč,
- porušení povinností projednat s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro
oblast BOZP otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce v noci
podle ustanovení § 99 zákoníku práce – sankce do výše 300 000 Kč,
- porušení povinnosti umoţnit odborovým orgánům kontrolu podle ustanovení § 322
zákoníku práce – sankce do výše 300 000 Kč.
b) Sankce za výslovně nespecifikované porušení povinnosti k součinnosti
Všechny zde uvedené povinnosti zaměstnavatele, které se týkají součinnosti, nejsou
výslovně uvedené v zákoně o inspekci práce, ale je moţno je zařadit do rozsahu
ostatních skutkových podstat. Zde je stanovena sankce za níţe uvedené porušení
povinností zaměstnavatele aţ do výše 300 000 Kč.
- nepředkládání informací o nově vzniklých pracovních poměrech odborové organizaci,
- nevymezení v dohodě s odborovou organizací váţných provozních důvodů nebo
důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce jako podmínky pro sjednání pracovního
poměru zaměstnance na dobu určitou nad období 2 let,
- neprojednání s odborovou organizací převodu zaměstnance na jinou práci, neţ
odpovídá pracovní smlouvě v případě, ţe zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí,
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-

neprojednání

výpovědi

nebo

okamţitého

zrušení

pracovního

poměru

se

zaměstnancem,
- nepoţádání odborové organizace o předchozí souhlas s výpovědí nebo s okamţitým
zrušením pracovního poměru zaměstnance, který je členem orgánu odborové
organizace, která působí u zaměstnavatele a to v době jeho funkčního období a ještě
v období 1 roku po skončení tohoto období,
- neseznámení odborové organizace v dohodnutých lhůtách o rozvázání pracovních
poměrů z jiných důvodů, neţ je výpověď nebo okamţité zrušení pracovního poměru ze
strany zaměstnavatele.
- sankce do výše 200 000 Kč:
- neurčení doby čerpání dovolené podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného
s předchozím souhlasem odborové organizace,
- neurčení hromadného čerpání dovolené na základě dohody s odborovou organizací.

12. 3. 3. Další přestupky a správní delikty související s oblastí
součinnosti zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců

-

Zaměstnavatel nepředloţí odborové organizaci v dohodnuté lhůtě zprávu o nově
vzniklých pracovních poměrech dle ustanovení § 38 odst. 3 zákoníku práce.

-

Zaměstnavatel neprojedná s odborovou organizací převedení zaměstnance na
jinou práce dle ustanovení § 46 zákoníku práce.

-

Zaměstnavatel

neprojedná

předem

s odborovou

organizací

výpověď

z pracovního poměru dle ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce.
-

Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru bez předchozího
souhlasu odborové organizace dle ustanovení § 61 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

-

Zaměstnavatel neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem
pro oblast BOZP otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace
práce v noci.
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-

Zaměstnavatel poruší povinnosti vztahující se k čerpání dovolené nebo určení
jejího nástupu.

-

Zaměstnavatel neplní informační povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3
zákoníku práce.

-

Zaměstnavatel nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu dle
ustanovení § 322 zákoníku práce.

-

Zaměstnavatel nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek
souvisejících s BOZP, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního
předpisu. 106
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12. Závěr
Úkolem a cílem rigorózní práce je předloţit co moţná nejucelenější pohled na
postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích v současnosti. Snahou
bylo objasnit, co to vůbec jsou odborové organizace, jakým způsobem vznikají, jaké
mají postavení v pracovněprávních vztazích, jejich oprávnění a samotnou roli
v kolektivních pracovních vztazích. Odborové organizace jsou ze zákona zástupci
zaměstnanců, jsou reprezentanti jejich zájmů. V současné době jiţ nestojí v této roli
osamoceny, neboť v rámci zaměstnavatelů jiţ mohou vedle sebe působit i rady
zaměstnanců, evropské rady zaměstnanců a zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví
při

práci.

Práva

a

povinnosti

odborových

organizací

mají

v kolektivních

pracovněprávních vztazích různou formu. Je však třeba konstatovat, ţe obsah těchto
vztahů není právně regulován. Z institutů, které jsou právně regulovány, lze například
vyjmenovat oblast práva na informace a projednání, kde je postavení odborových
orgánů výrazně oslabeno, kdyţ jejich vyjádření není právně relevantní, na rozdíl od
procesu kolektivního vyjednávání můţeme hovořit o rovnoprávném postavení. Je nutno
připomenout, ţe po provedené analýze problematiky postavení odborových organizací
bylo poukázáno na další existující problémy. Připomínám absenci zákonné definice
pojmů odbory, odborová organizace, odborový orgán. Reálně je proto nezbytné tyto
pojmy odvozovat jen nepřímo, a to za pomoci určitých znaků, které se nacházejí např.
v normách mezinárodního práva. Odbory nejsou samostatně právně upraveny a řada
souvisejících institutů buď není upravena vůbec, nebo jen velmi nedostatečně.
Odborové organizace jsou upraveny jako reprezentanti zájmů všech zaměstnanců, bez
ohledu na členství v odborech, coţ bývá často vnímáno jak neţádoucí stav. Lze to také
definovat jako moţné porušení tzv. koaliční svobody. V právním řádu ČR je zjevně
nedostatečná i právní úprava stávky, jako krajního prostředku řešení pracovněprávního
sporu. V právním řádu ČR nalezneme právní úpravu pouze stávky v oblasti
kolektivního vyjednávání podle zákona o kolektivním vyjednávání. Pokud se tedy bude
jednat o jiný typ stávek, které u nás nejsou právně upravené, musíme při jejich
posuzování a hodnocení vycházet jednak z norem mezinárodního pracovního práva,
Listiny základních práv a svobod a rovněţ z platné judikatury našich soudů. Vzhledem
120

k neexistující právní úpravě stávek mimo proces kolektivního vyjednávání jsem učinil
skromný pokus o vyvození tzv. pravidel pro legální stávkování v ČR a to na základě
dostupné judikatury.
Dalším moţným problémem, pokud se jedná o kolektivní vyjednávání, se můţe zdát
i neexistence vlastních pravidel pro konkrétní způsob vedení kolektivního vyjednávání,
kdyţ zákon o kolektivním vyjednávání a zákoník práce upravují jen procesní pravidla
pro tato jednání. Za nedostatek současné právní úpravy lze povaţovat i to, ţe dosud
nebyla ratifikována Úmluva MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání.
V současné době v ČR neexistuje tzv. kompaktní právní úprava, týkající se obsahu
kolektivního vyjednávání. V podstatě je nutno v praxi jen vyvozovat, co by bylo moţné
a vhodné do obsahu tohoto pojmu zahrnout. Jako sloţitá v procesu kolektivního
vyjednávání se můţe zdát situace, kdyţ v rámci zaměstnavatele působí více odborových
organizací, které mají rovné postavení. Platí, ţe pokud se odborové organizace
vzájemně neshodnou, nemusí být kolektivní smlouva vůbec přijata. Předešlá právní
úprava pamatovala na situaci, kdy se odborové organizace vzájemně nedohodnou a
zaměstnavatel pak mohl uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která
sdruţovala nadpoloviční většinu členů odborů. Podle mého názoru to ale mohlo vést
k diskriminaci menších odborových organizací a bylo to moţné posoudit i jako porušení
článku 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Na základě tohoto článku je
nepřípustné zvýhodňovat některé odborové organizace u zaměstnavatele.
Nálezem Ústavního soudu ČR zn. Pl. ÚS 83/06 bylo konstatováno, ţe odborově
neorganizovaný zaměstnanec můţe svým rozhodnutím vyloučit, aby za něho jednala
některá odborová organizace. To se týká však pouze jeho individuálního právního
vztahu, nikoliv kolektivního vyjednávání. V tomto případě však nelze působnost
kolektivní smlouvy na zaměstnance vyloučit. S tím také souvisí, ţe v případě uzavírání
více kolektivních smluv v rámci jednoho zaměstnavatele, je nutné, aby se odborové
organizace mezi sebou dohodly na zastupování i neorganizovaných zaměstnanců.
Neřešenou otázkou rovněţ zůstává i respektování názoru odborově neorganizovaného
zaměstnance na situaci, která z odborových organizací bude tohoto neorganizovaného
zaměstnance vlastně zastupovat při kolektivním vyjednávání.
Úkolem této rigorózní práce je i poukázat na další určitá rizika, která vyplývají
z vlastní činnosti odborových organizací a z mnohaletých zkušeností autora. V praxi se
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často projevují snahy některých zaměstnavatelů podrobit si odborové organizace a
uzavírat s nimi i různé dohody a ujednání, ohledně financování činnosti odborových
organizací nebo dohody o způsobu odměňování odborových funkcionářů ze strany
zaměstnavatelů, hrazení jejich mezd a různých výdajů odborových organizací apod.
Cílem je oslabit odborové organizace a zásadním způsobem ovlivňovat jejich činnost.
Bohuţel se toto projevuje často tím, ţe odborové organizace přestávají důsledně hájit
oprávněné hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.
Další nejasností zůstává nejasná situace a existující rozdílný výklad týkající se
legitimního rozsahu realizace kontrolního oprávnění odborů např. v oblasti BOZP, kdyţ
se vede spor se zaměstnavateli, která organizace, zda základní nebo odborová centrála
má právo vykonávat případnou kontrolu u zaměstnavatelů. Zde bude zřejmě nutno
vyčkat aţ na případnou judikaturu, která bude tuto otázku řešit.
Na závěr je nutno poukázat na důleţitost existence sociálního smíru, který tvoří
významnou podmínku pro plnohodnotné a rovnoprávné kolektivní pracovněprávní
vztahy. S tím souvisí dostatečný, vyváţený a kvalitní sociální dialog, vedený na všech
úrovních mezi zaměstnanci, respektive jejich zástupci, a zaměstnavateli. Věřím, ţe se
podařilo v této práci podat ucelený přehled na problematiku postavení odborových
organizací v pracovněprávních vztazích.

122

Seznam použité literatury
 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001
 Bělina, M. a kol. Zákoník práce, komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008
 Galvas, M. Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska). 1.
vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1993
 Galvas, M. a kol. K problematice odborů jako subjektů kolektivního pracovního
práva. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1993
 Galvas, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2002
 Šubrt, B. Odbory, zaměstnavatel a právo. Karviná: Paris, 1995
 Šubrt, B. a kol. Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání.
Praha: ANAG, 2008
 Flégl, V. Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv. 1.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 1998
 Hruška, V. Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy. 1. Vydání. Praha: GRADA
Publishing, 2007
 Tomeš, I., Tkáč. V. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, teorie, praxe,
modely. Praha: Prospektrum, 1993
 Wiebke, W. Pravidla stávky ve 27 zemích EU, na Islandu, v Chorvatsku a
Norsku, Srovnávací přehled. Brusel: ETUI-REHS. 2008.

123

Seznam použitých zdrojů

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a
svobod
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění.
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášen pod č. 120/1976
Sb., úmluva OSN z roku 1966
 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášený
pod č. 120/1976 Sb., úmluva OSN z roku 1966
 Všeobecná deklarace lidských práv, rezoluce VS OSN č. 217/III, 1948
 Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. úmluva Rady
Evropy, 1961
 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdruţování a ochraně
práva odborově se organizovat, 1948
 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o právu se organizovat a kolektivně
vyjednávat, 1949
 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 135 o ochraně zástupců pracovníků
v podniku a o úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971
 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního
vyjednávání, 1981
 Charta základních práv Evropské unie (2000/C 364/01)
 Charta základních sociálních práv pracujících Společenství, 1989

124

 Týdeník Sondy. Edice Sond č. 1/13. 1. 2005
 Statut RHSD ČR, dostupný z http://www.mpsv.cz/cs/6437
 Tripartita,

Českomoravská

konfederace

z http://www.cmkos.cz/o- nas/historie/158-3

125

odborových

svazů,

dostupný

Resumé
The aim of the degree paper titled „Position of union organizations in employment
relations“, is to show the position of union organizations as the representatives of
employees in the system of labour law in the Czech Republic.
The first part of the degree paper treats the beginning of the birth of the trade union
movement, opens the view of the history of trade union movement when the
predecessors of union organizations were the labour associations, later transforming into
trade union organizations. Their objective was to protect the interests of their members
and other employees. Substantial part of the paper is dedicated to protection of trade
perspective of both the international and constitutional law. Similarly, the international
treaties off human rights and treaties of the International Labour Organization are
analysed, being binding for the Czech Republic and taking precedence over the law. For
the purposes of this thesis the human, trade union and employment rights, also
contained in the Charter of Human Rights and Freedoms, are specifically dealt with.
The author attempts to clarify the method of originations of associations of citizens
and the conception and basic principles of their working. Individual principles are
analysed in detail – they include the freedom of association, protection of economic and
social rights and interests, legal and economic independence of trade unions.
Significant part of this degree paper is dedicated to collective labour law, explaining
the basic principles of the discipline of labour law, subjects of the collective labour law
and content of the collective employment relations. The content of the collective
employment relations is described in detail and includes the right to be informed and to
discuss, rights to co-decide, right of control, right of collective bargaining and right to
participate in legislative process.
Further part of the degree paper is focused on the process of collective bargaining
itself and the collective agreements which are the result of successful completion of the
process of collective bargaining. Basic principles of this process are explained here, for
example the subjects of collective employment relations and the concept of collective
bargaining. Similarly are analysed the individual principles of collective and bargaining
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and legislation in the Czech legal order. The process of collective bargaining is
described in detail.
Considerable part is dedicated to the result of collective bargaining, i.e. the collective
agreements, again explaining the basic terms regarding the collective agreements, as
well as the types and classification of collective agreements. Last but not least the terms
such as the validity and effectiveness are collective agreements are defined, as well as
the deposition there of land the duties to inform the employees.
In case of disagreement between the employers and the representatives of the
employees collective labour disputes can occur in the process of collective bargaining.
The methods of their settlement and possible proceedings before the mediator and
arbitrator are described.
The ultimate solution in case of disagreement in the process of collective bargaining
is the possible solution of the emerged situation using the ultimate means - either a
strike on one side or a lay-off on the other side. Both these terms are also clarified in
detail and their protection by the law is pointed out.
The last part contains the related infractions and administrative violations of law in
the field of collaboration of employers and representatives of employees. Attention is
dedicated to factual and personal definition of competence of the labour inspection, an
authority which in engaged, among others, in the supervision of observance of
employment and other legal regulations and observance of collective agreements and
internal regulations by the employer.
The objective and purpose of this degree paper is to point out some of the
problematic provisions or those which are missing or are insufficiently elaborated and
can cause some application and interpretation problems in the practice of law. These are
for example the still not existing legal definition of the concept of trade unions, trade
union organization, and insufficient or missing legislation in this area. The question of
possible existence of breaching the so called coalition freedom also arises as the trade
union organizations represent also the non-members of trade union organizations.
Notification of the still missing legislation in the area of strike is also worth mentioning,
because only the strike pursuant to the Collective Bargaining Act is regulated by the law
in the Czech Republic. The system of financing of trade union organizations by
employers seems more often to be inappropriate as the employer in many cases pays the
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salary to trade union officers or contributes financially to the activity of union officers
or union organizations and their bodies.
As defective appears the still unrealized ratification of the treaty No. 154 of the
International Labour Organization on support of collective bargaining and the nonexistence of legislation regarding the content of collective bargaining.
The author of this thesis believes that he succeeded to describe understandably and
transparently the position of trade union organizations in employment relations in the
Czech Republic and make good use of this long-term acting in trade union
organizations.
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