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ÚVOD 

Na úvod bych chtěl zmínit, ţe tato práce není koncipována tak, aby pouze charakte-

rizovala pojmy stávky a výluky, ale aby především osvětlila problematiku těchto institutů 

v celospolečenském kontextu. A aby neinvazivní formou shrnula poznatky, kterých bylo v 

této sféře dosaţeno, jakoţ i úskalí, se kterými se dnešní stávkující musejí potýkat.   

Základní lidská práva a to včetně práv hospodářských a sociálních se v průběhu dě-

jin měnila. Jejich obsah byl závislý na vyspělosti společnosti na konkrétní politické situaci 

i na celospolečenském klimatu. Se stávkou jakoţto formou nátlaku, jehoţ atributem je pře-

rušení práce, se setkáváme jiţ od nejstarších dob. Sám velký řecký historik Hérodotos se 

ve svém díle věnovaném Egyptu zmiňuje o dělnících pracujících na stavbách královských 

hrobek, kteří odmítli pracovat, aby si vymohli lepší mzdové a pracovní podmínky.  

Význam stávek však začal vrůstat především v souvislosti se vznikem nové dělnic-

ké třídy v 18. století. Je pochopitelné, ţe stávka byla vnímána jako jev nevítaný a proto 

bylo takovéto sdruţování, směřovalo nejen k ochraně hospodářských, sociálních, ale třeba i 

politických zájmů a to převáţně dělnictva a rolnictva, postaveno mimo zákon. U nás se tak 

stalo za protektorátu, a i po „ vítězném únoru“ byla účast na stávce povaţována za činnost 

protispolečenskou. Nutno si i předestřít, ţe v kaţdé demokratické společnosti by měla být 

základní lidská práva a svobody chráněny a to na nejvyšší moţné úrovni, včetně práva na 

stávku. Česká republika není výjimkou. Listina základních práv a svobod
1
(dále jen Listi-

na), která je součástí ústavního pořádku ČR v článku 27 odst. 4 stanoví, ţe právo na stávku 

je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Samotný pojem stávky však nijak blíţe 

neurčuje. Nedefinuje jej ani mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, jehoţ smluvní stranou je ČR, jakoţto právní nástupce ČSSR, uţ od roku 1976. 

Zatímco výluka jako prostředek směřující k dosaţení hospodářských nebo sociálních cílů 

je vţdy spojena se zaměstnavatelem, stávka vţdy pouze se zaměstnanci. Dalším rozdílem 

je to, ţe výluka není, na rozdíl od stávky, ústavně zakotvena. Je upravena pouze v zákoně o 

kolektivním vyjednávání
2
 a to spolu se stávkou jako krajní prostředek v řešení sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy. Ovšem v praxi není vůbec častým jevem. Jedná se spíš o 

pojem teoretický. 

                                                 

1
 Zákon č. 2/1993 Sb. 

2
 Zákon č. 2/1991 Sb. 
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1 OBECNÉ ZÁSADY A PRINCIPY KOLEKTIVNÍHO 

PRACOVNÍHO PRÁVA V ČR 

Jiţ od druhé poloviny 19. století dochází k vyčleňování pracovního práva, které bylo 

dosud součástí práva občanského. Stát začíná omezovat smluvní svobodu ve prospěch za-

městnance nejen při uzavírání pracovních smluv, ale i v průběhu pracovního poměru. 

Vzniká tak kolektivní právo a v kolektivních smlouvách nacházíme nový pramen práva. 

[1]  

Pod pojmem “kolektivní pracovní právo“ chápeme soubor právních norem, které 

upravují vztahy mezi kolektivy zaměstnanců a zaměstnavateli (resp. skupinami zaměstna-

vatelů). Novelizací, pod číslem 155/2000 Sb., dnes jiţ neúčinného zákoníku práce, byly 

vytvořeny nové instituty, kterými jsou rady zaměstnanců, zástupci pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP) či Evropská rada zaměstnanců. Tyto subjekty mají sice 

určitá práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, jedná se především o předávání 

informací od zaměstnavatele, avšak nemají způsobilost k právním úkonům, ani způsobilost 

procesní. K prosazování a obhajobě kolektivních zájmů zaměstnanců jsou tak příslušné 

výlučně odbory. [2], [3] 

Při tvorbě nového zákoníku práce nebylo vůbec uvaţováno o moţnosti, zastupování 

zaměstnanců jiným sdruţením. Obsah právních vztahů kolektivního pracovního práva je 

tvořen vztahy vznikajícími mezi uvedenými subjekty, pokud ovšem směřují k realizaci 

hospodářských a sociálních zájmů. Kolektivní pracovní právo je úzce spjato s výkonem 

ochranné funkce pracovního práva, zaměstnanci se spolčují do sdruţení, která se nazývají 

odbory, aby lépe uplatňovali své ekonomické a sociální zájmy. A vyuţívají tak výdobytku, 

kterým koaliční právo bezpochyby je. Hlavním a také nejúčinnějším nástrojem kolektivní-

ho pracovního práva je kolektivní vyjednávání, které směřuje především k uzavření kolek-

tivní smlouvy. Je nutné zmínit i to, ţe kolektivní pracovní právo nemá definovány ţádné 

principy, systém ani předmět. Definici lze provést jen nepřímo prostřednictvím subjektů. 

[2], [3] 
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2 ZÁKLADNÍ ATRIBUTY ZASTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnanci v pracovním poměru i ti, jeţ jsou vázáni dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, mají právo na informace a projednání. „Směrnice Evropského par-

lamentu a Rady
3
, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projed-

návání se zaměstnanci v Evropském společenství, a Evropská sociální charta zavazují člen-

ské a signatářské státy zajistit, aby zaměstnanci byli zaměstnavatelem informováni, či aby 

s nimi byla některá opatření projednávána.“
4
 [4] 

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li 

u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Tyto subjekty zákoník práce označuje jako zástupce zaměstnanců. 

Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti zvýhodněni ve svých nárocích, 

ani diskriminováni. Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměst-

nanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých 

provozních moţností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit ne-

zbytné náklady na údrţbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady
5
. 

Z historických souvislostí je zřejmé, ţe mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není a ni-

kdy ani nebyl vztah rovnocenný. Vţdy to byl zaměstnavatel, který určoval podmínky a 

zaměstnanec, který na ně musel přistoupit, pokud se chtěl uţivit. Právní úprava byla nasta-

vena, aby podporovala podnikání, výrobu a export. Oblastí, která ale byla dlouhou dobu 

nespravedlivě opomíjena, byla sféra, ve které by byly vytvářeny minimální standardy 

ochrany práv zaměstnanců a podmínky pro uplatnění jejich práv. K výraznějšímu posunu 

k lepšímu došlo aţ na konci 19. a hlavně na počátku 20. století. [4]  

2.1 Odborová organizace 

Vznik prvních sdruţení zaměstnanců, zaloţených s cílem prosazovat své pracovní, po-

litické, sociální či hospodářské popřípadě i jiné zájmy můţeme spojit s rokem 1870, tedy s 

okamţikem, kdy byl rakouským říšským sněmem schválen zákon o právu spolčovacím č. 

43/1870 ř. z., tzv. koaliční zákon. Tento předpis, který byl přijat pod tlakem dělnických 

                                                 

3
 2002/14/ES ze dne 11. 3. 2002 

4
 Pracovní právo, Miroslav Bělina, a kolektiv, ISBN: 978-80-7400-186-4, C. H. Beck, Praha 2010 

5
  § 276 odst. 1, 2, § 277 zákona č. 262/2006 Sb. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ce_(pr%C3%A1vo)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
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demonstrací, obsahuje nejen právo zaměstnanců spolčovat se za účelem dosaţení hospo-

dářských výhod a zastavení práce k vymáhání takovýchto výhod, ale obsahuje také právo 

vybízet jiné zaměstnance k účasti na takovémto zastavení práce. Omezení tohoto práva 

obsahuje jen § 3 zmiňovaného zákona, který stanoví, ţe výzva k účastenství na zastavení 

práce nesmí být provedena pomocí zastrašování nebo dokonce násilí. [5], [6]  

V současnosti jsou u nás odborové orgány ze zákona jedinými legitimními reprezen-

tanty všech zaměstnanců v právním slova smyslu v pracovněprávních vztazích včetně ko-

lektivního vyjednávání. A jsou tedy velmi významným subjektem kolektivního pracovního 

práva. Odborové organizace chrání individuální i kolektivní zájmy všech zaměstnanců, bez 

ohledu na to, zda jsou či nejsou jejich členy. Bývají zaloţeny buď na principu odvětvovém, 

coţ znamená, ţe sdruţují zaměstnance, kteří pracují v určitém odvětví bez ohledu na jejich 

funkci. Nebo mohou být konstituovány na základě principu profesního, kdy je kritériem 

členství druh pracovního zařazení zaměstnance. [7], [4] 

Samotné právo se odborově sdruţovat je jedním ze základních práv zaručených Listi-

nou základních práv a svobod
1
. Ta stanoví, ţe kaţdý má právo se svobodně sdruţovat s 

jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů a ţe odborové organizace 

vznikají nezávisle na státu. Vznik odborových organizací, je dále upraven zákonem o sdru-

ţování občanů
6
. Chybí ale speciální zákon, který by odborové organizace upravoval kom-

plexně. Jejich činnost a práva v rámci pracovněprávních vztahů jsou upraveny zákoníkem 

práce
7
. Odborové organizace vznikají na základě principu evidenčního. Tedy nikoliv na 

základě povolení či registrace jako je tomu u ostatních občanských sdruţení včetně sdruţe-

ní zaměstnavatelů. Úloha a postavení odborových organizací jsou zaručeny i mezinárod-

ními dokumenty. Především Mezinárodním paktem o hospodářských sociálních a kultur-

ních právech („Pakt“), Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvami MOP č. 87 o svo-

bodě sdruţování a ochraně práva odborově se organizovat a č. 98 o právu se organizovat a 

kolektivně vyjednávat. Především je to Úmluva č. 87, která dává jak zaměstnancům, tak i 

zaměstnavatelům právo dle vlastní volby ustavovat organizace, stát se jejich členy, ovšem 

pod podmínkou podřízení se stanovám těchto organizací. Organizacím dále náleţí právo 

                                                 

6
 č. 83/1990 Sb. 

7
 č. 262/2006 Sb. 
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takové stanovy vytvořit, zvolit si zástupce a upravovat si vlastní záleţitosti. Právo se svo-

bodně sdruţovat nesmí být popíráno či omezováno orgány veřejné moci. [7], [4] 

Odborové organizace i svazy se sdruţují do konfederací, mezi ty nejznámější patří 

Českomoravský klub odborových svazu (ČMKOS), jeţ je členem mezinárodní konfedera-

ce odborových svazů nebo Lékařský odborový klub (LOK). Odborové organizace vznikají 

dnem, následujícím po dni, kdy byl ministerstvu vnitra doručen návrh na jejich evidenci. 

Ze strany ministerstva pak nemůţe dojít k odmítnutí takovéhoto návrhu. Omezovat počet 

odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku 

nebo v odvětví. Činnost odborových organizací, i vznik a činnost jiných sdruţení na 

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

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, ochranu ve-

řejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Není dokonce ani moţné, aby zaměstnavatel 

zjišťoval, jestli je jeho zaměstnanec, popř. osoba ucházející se u něj o práci, členem odbo-

rové organizace (§ 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti)
8
. [7], [4] 

Odborové organizace jsou oprávněny vykonávat kontrolu nad bezpečností a ochranou 

zdraví při práci. Mohou rozhodovat, spolurozhodovat se zaměstnavatelem záleţitosti, týka-

jící se zaměstnanců, jakoţ i právo být informovány o těchto věcech. Odborové organizace 

samostatně rozhodují o záleţitostech týkajících se například jejího vzniku, činnosti či ma-

jetku. Za minulého reţimu byla rozhodovací pravomoc odborů poměrně široká a týkala se i 

záleţitostí, které by v moderním demokratickém státě sdruţením zaměstnanců příslušet 

neměla. Jednalo se třeba o rozhodování pracovních sporů, nebo o rozhodování v oblasti 

nemocenského pojištění. V nedávné minulosti mohly odbory zakázat třeba i práci přesčas, 

která by ohroţovala bezpečnost a zdraví pracovníků. Pravomoc odborů vydávat příkazy 

zaměstnavateli ale byla nálezem Ústavního soudu
9
 zrušena z důvodu nesouladu s ustano-

vením Listiny. Ovšem nelze ani pominout jejich účast na sociálním dialogu vedeném spolu 

se zástupci státu a sdruţeními zaměstnavatelů. Jedná se o jednání tzv. tripartity. [7], [4] 

V současnosti působí jako tripartitní orgán na našem území Rada hospodářské a soci-

ální dohody ČR, jako dobrovolný, společný, iniciativní a dohadovací orgán vlády, odborů a 

                                                 

8
 č. 435/2004 Sb. 

9
 Uveřejněný pod č. 116/2008 Sb. 
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zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání. Jejím cílem je formou sociálního dialogu, udr-

ţet i do budoucna sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky 

i ţivotní úrovně občanů. Stávku na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměst-

nanců můţe v ČR vyhlásit jak základní odborová organizace, tak odborový svaz nebo od-

borová konfederace. Pokud je vyhlášena příslušným Odborovým svazem jako stávka odbo-

rového svazu, základní odborové organizace působící u zaměstnavatele nebo u více za-

městnavatelů stávku jiţ nevyhlašují. [7], [4] 

Pravomoc odborových organizací je i v současnosti stále poměrně široká. Disponují 

např. oprávněním kontrolovat, zda jsou dodrţovány předpisy týkající se stavu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Přičemţ výkon tohoto oprávnění jim musí být zaměstnavatelem 

umoţněn. Podílejí se i na zjišťování příčin pracovních úrazů a kontrolují nakládání za-

městnavatelů s ochrannými pracovními prostředky. Nutno dodat, ţe vydáním nálezu
9
 byla 

oprávnění odborových organizací značně zredukována. Především bylo zrušeno jejich prá-

vo kontrolovat dodrţování zákoníku práce, jakoţ i dalších pracovněprávních předpisů ja-

koţ i závazků plynoucích z kolektivních smluv. Zákoník práce však ve svém § 320 odst. 1 

nadále stanoví, ţe návrhy zákonů a návrhy ostatních právních předpisů, týkajících se důle-

ţitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kul-

turních a sociálních podmínek, se projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a 

příslušnými organizacemi zaměstnavatelů. Tedy zákon zakotvuje právo sdruţení zaměst-

nanců i zaměstnavatelů vyjádřit se k návrhům některých legislativních aktů. Výše zmíněný 

paragraf v odstavci druhém dále ukládá ústředním správním úřadům, vydávajícím prová-

děcí pracovněprávní předpisy, povinnost jejich projednání s příslušnou odborovou organi-

zací i s příslušnou organizací zaměstnavatelů. [7], [4] 

V souvislosti s odbory je třeba ještě definovat druhou stranu sociálního dialogu, tedy 

zaměstnavatele, respektive jejich organizace. I oni totiţ mají právo se sdruţovat, zakotvené 

v článku 27 Listiny. Jejich vznik je taktéţ upraven v zákoně o sdruţování občanů. 
6
 Zjed-

nodušeně je zapotřebí tří osob, návrhu stanov a registrace na Ministerstvu vnitra, které také 

dohlíţí na činnost sdruţení. Největšími zaměstnavatelskými organizacemi u nás jsou Kon-

federace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Zaměstnavatelská sdruţení vystupují jako smluvní strany při uzavírání kolektivních smluv 

vyššího stupně, a účastní se také jednání v rámci tripartity. Jsou financovány zásadně pro-
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střednictvím dobrovolných příspěvků sdruţených zaměstnavatelů. Zatímco členské pří-

spěvky odborově sdruţených zaměstnanců jsou povinné. [7], [4]  

Z usnesení Krajského soudu v Praze
10

 ze dne 19. 03. 2003 vyplývá, ţe „Odborová or-

ganizace je pouze takové občanské sdruţení, jehoţ úkolem je hájit práva a oprávněné zá-

jmy zaměstnanců a zastupovat je v kolektivním vyjednávání“. Z toho můţeme usuzovat, ţe 

občanské sdruţení, jehoţ cílem je plnění jiných neţ výše uvedených činností, nelze pova-

ţovat za odborovou organizaci ve smyslu platných právních předpisů ČR, a to ani 

v případě, ţe takovéto sdruţení bylo evidováno u Ministerstva vnitra jako odborové. [8] 

2.2 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP 

Novelou zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce
11

 byla zaměstnancům dána moţnost 

zvolit si dva nové orgány, jejichţ cílem je hlavně zajišťovat právo na informace a projed-

nání v rámci vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Jedná se o rady zaměstnanců a 

o zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).  

Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichţ je moţné jednoznač-

ně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Rady zaměst-

nanců lze vytvořit u jakéhokoliv zaměstnavatele, bez ohledu na to, zdali u něj působí odbo-

rová organizace či nikoliv. Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a za-

městnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je 

povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnan-

ci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je 

mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo 

obdrţet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Rada zaměstnanců ani zástupce pro ob-

last bezpečnosti a zdraví při práci nemají na rozdíl od odborů právní subjektivitu, neúčastní 

se pracovněprávních vztahu a uţ vůbec ne kolektivního vyjednávání. Protoţe nejsou sub-

jekty práva, nemohou mít ani vlastní majetek. Nemůţou ani spolurozhodovat se zaměstna-

telem v některých pracovněprávních záleţitostech, kontrolovat dodrţování pracovněpráv-

ních norem, ani plnit funkci reprezentanta zaměstnanců v jejich individuálních právech 

nebo povinnostech. [9], [10], [4]  

                                                 

10
 Č. j. 30 Co 116/2003-06-16 

11
 V současnosti platí zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
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Aby bylo moţno si zvolit radu zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP musí být 

splněny podmínky, které určuje zákoník práce. Z výše uvedeného je evidentní, ţe rada za-

městnanců a zástupce BOZP mohou působit vedle sebe. Do roku 2006 bylo moţno zvolit 

radu zaměstnanců jen u zaměstnavatele, který v pracovním poměru zaměstnává více neţ 

25 zaměstnanců. Dnes uţ počet zaměstnanců z tohoto hlediska nehraje roli. Rada zaměst-

nanců můţe mít minimálně 3 a maximálně 15 členů, podmínkou je aby byl tento počet 

vţdy lichý. Zástupce pro oblast BOZP bylo v minulosti moţno zvolit pouze u zaměstnava-

tele, který v pracovním poměru zaměstnává více neţ 10 zaměstnanců. I tento limit byl zru-

šen. Počet zástupců BOZP závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na 

rizikovosti vykonávaných činností. Omezením je zde to, ţe u zaměstnavatele lze ustavit 

maximálně jednoho zástupce na 10 zaměstnanců (§ 281 zákoníku práce). Zákoník práce 

podrobně upravuje způsob volby rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Volby rady zaměstnanců vyhlašuje zaměstnavatel na základě ná-

vrhu, který je písemný a je podepsán minimálně jednou třetinou zaměstnanců, kteří jsou u 

zaměstnavatele zaměstnáni v pracovním poměru. Zaměstnavatel tak musí učinit ve lhůtě tří 

měsíců ode dne, kdy mu byl návrh doručen. Členové rady zaměstnanců nejsou po dobu 

výkonu své funkce nikterak chráněni před okamţitým zrušením pracovního poměru nebo 

výpovědí, na rozdíl od zástupců odborů. [9], [10] 

Zaměstnavatel je povinen informovat radu zaměstnanců o své ekonomické a finanční 

situaci jakoţ i o jejím pravděpodobném vývoji, o důsledcích své činnosti na ţivotní pro-

středí a svých ekologických opatřeních. Dále ji musí informovat o svém případném převo-

du, právním postavení a jeho změnách, o základních otázkách pracovních podmínek a 

svém vnitřním uspořádání. Je povinen radu obeznámit s ustavením osoby, oprávněné za něj 

jednat v pracovněprávních vztazích a s uskutečněnými změnami v předmětu své činnosti, 

dále s opatřeními zamezujícími diskriminaci zaměstnanců, s předpokládaným vývojem 

zaměstnanosti u zaměstnavatele, zamýšlenými strukturálními změnami a s racionalizační-

mi a organizačními opatřeními v souvislosti s hromadným propuštěním. Informační povin-

nost se vztahuje také na poskytování informací o stavu a struktuře zaměstnanců. Projednací 

povinnost zaměstnavatele v souvislosti s radou zaměstnanců je obdobná. Zástupce pro ob-

last BOZP je informován zaměstnavatelem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v roz-

sahu určeném zákoníkem práce a v tomto rozsahu s ním otázky bezpečnosti a ochrany 

zdraví projednává. [9], [10] 
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Zřízení rady zaměstnanců a BOZP je pro zaměstnavatele výhodné, protoţe pokud u 

něj nepůsobí odborová organizace, byl by nucen povinnosti, které pro něj vyplývají z práva 

na informace a projednání plnit vůči zaměstnancům jednotlivě, coţ by obzvláště ve větších 

podnicích mohlo vést neopodstatněnému zbytnění administrativní agendy.  [9], [10]  

2.3 Evropská rada zaměstnanců  

Právní úprava přístupu k nadnárodním informacím byla do českého právního řádu im-

plementována v roce 2000 a vstoupila v účinnost dnem přistoupení ČR k Evropské unii, tj. 

k 1. 4. 2004. Bylo tím vyhověno poţadavkům směrnice rady
12

 o zřízení evropské rady za-

městnanců (ERZ), přístupu k nadnárodním informacím a jejich projednání. Ovšem dosud 

byla příslušná ustanovení zákoníku práce (§ 288 – 299) v praxi aplikovala jen výjimečně. 

    Účelem této směrnice a jí odpovídající úpravy v zákoníku práce je především vy-

tvořit právní rámec pro to, aby zaměstnancům podniků nebo skupin podniků, které působí-

cí na území EU bylo umoţněno poţívat práva na informace a projednání, ohledně rozhod-

nutí, která se jich dotýkají a jsou přijímána v jiném státě EU, neţ v jakém jsou zaměstnáni. 

Takovou komunikaci má zajistit evropská rada zaměstnanců nebo je prováděna prostřed-

nictvím ujednaného postupu pro nadnárodní informace a projednání. Dle § 288 zákoníku 

práce se evropská rada zaměstnanců ustavuje především na základě ujednání vyjednávací-

ho výboru s ústředím. Zaměstnavatel, jehoţ působnost se vztahuje na území členských 

států Evropské unie, má povinnost vytvořit na své náklady podmínky pro ustavení a řádnou 

činnost vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo pro jiný ujednaný postup 

pro nadnárodní informace a projednání. Je povinen také hradit náklady na organizování 

schůzí, tlumočení, cestovné a ubytování členů související s jejich řádnou činností a náklady 

na jednoho odborníka, pokud není s ústředím dohodnuta úhrada dalších nákladů. [11], [4] 

Důleţitou otázkou je, které subjekty jsou povinny poskytovat nadnárodní informace a 

projednání. Jsou jimi subjekty se sídlem v ČR, a to zaměstnavatelé, popřípadě skupiny 

zaměstnavatelů, kteří mají celkově nejméně 1000 zaměstnanců, působí na území minimál-

ně dvou členských států a alespoň ve dvou státech EU zaměstnávají po sto padesáti za-

městnancích. Aby byli zaměstnanci informování o počtu zaměstnanců u zaměstnavatele a 

mohli posoudit, zda lze přemýšlet o ustavení evropské rady zaměstnanců, je ústředí povin-

no jim poskytnout tyto údaje. Můţou o ně ţádat prostřednictvím svého zaměstnavatele. U 
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 č. 94/45/ES 
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skupiny zaměstnavatelů má odpovědnost za implementaci postupu pro nadnárodní infor-

mace a projednání zaměstnavatel, který má ve skupině rozhodující vliv. Existuje zde ještě 

moţnost ustanovení evropské rady zaměstnanců podle zákona, coţ de facto znamená, ţe 

výše popsané parametry budou nastaveny rovnou ze zákona
13

.  

Z podnětu ústředí nebo skupiny zaměstnanců můţe dojít ke vzniku vyjednávacího vý-

boru, který vyjednává za zaměstnance o ustavení ERZ nebo o ujednání jiného postupu pro 

nadnárodní informace a projednání. Výbor má 3 aţ 18 členů. Jsou jimi zaměstnanci nebo 

jejich skupiny. Zaměstnanci z kaţdého členského státu, kde má zaměstnavatel sídlo či or-

ganizační sloţku si volí po jednom zástupci. Výbor i Ústředí se aktivně účastní jednání o 

ustavení ERZ. Je třeba ještě zmínit, ţe existuje i nová úprava práva na nadnárodní infor-

mace a projednání, obsaţená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, lhů-

ta pro její transpozici do národních právních řádů byla stanovena na červen 2011. [11], [4] 

2.4 Evropský sociální dialog  

Jeho právní zakotvení nalezneme v zakládajících smlouvách EU. Jde vlastně přede-

vším o konzultace a různá jednání evropských sociálních partnerů a uzavírání rámcových 

dohod v otázkách společného zájmu. Můţe být veden buď na odvětvové nebo na nadod-

větvové úrovni. Nezbytné pro jeho plné pochopení je osvětlení charakteru jednotlivých 

sociálních partnerů. [29] 

Nejvýznamnějším zástupcem zaměstnanců na úrovni EU je Evropská odborová kon-

federace (EOK), která je také jedním z evropských sociálních partnerů. EOK definuje ev-

ropský sociální model jako „ztělesnění společnosti spojující udrţitelný hospodářský růst se 

stále se zlepšujícími ţivotními a pracovními normami, včetně plné zaměstnanosti, sociální 

ochrany, rovných příleţitostí, kvalitních pracovních míst, začlenění do společnosti, s ote-

vřeným a demokratickým procesem tvorby politiky, která plně zapojuje občany do rozhod-

nutí, která je ovlivňují. EOK je přesvědčena, ţe konzultace pracovníků, kolektivní vyjed-

návání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky jsou klíčové pro prosazování inovací, 

produktivitu, konkurenceschopnost a růst v Evropě.“  Jejím hlavním cílem je ochrana eko-

nomických, sociálních a kulturních práv pracujících na evropské úrovni, jakoţ i usilovat o 

ochranu a prohlubování demokracie v rámci Evropy. Svou činnost vykonává samostatně, 

podle svých stanov a usnesení. Sdruţuje 81 národních odborových organizací (včetně 
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ČMKOS) a 12 evropských odvětvových federací. Hájí tak zájmy více neţ 60 milionů čle-

nů. [29] 

Samozřejmě, ţe i zaměstnavatelé mají své organizace, slouţící k ochraně jejich práv 

a zájmů na nadregionální úrovni. Jsou zastupováni Evropským centrem podniků veřejného 

sektoru (CEEP), které sdruţuje několik stovek asociací, veřejných podniků z více neţ dva-

ceti evropských zemí. Jeho členem je i Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Cílem CEEPu 

je především výzkum a zajišťování informací o činnostech evropských institucí. Dalším 

zástupcem zaměstnavatelů a nikoliv méně významným je konfederace evropských podni-

katelů Bussines-Europe, která nese do roku 2007 nový název UNICE. Jejím hlavním úko-

lem je uskutečňovat reformy pro vznik pracovních míst, zefektivnění správy EU, integrace 

evropského trhu a boj proti protekcionismu v jednotlivých zemích. Sdruţuje zaměstnava-

telské organizace z asi třiceti států. Členem je i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Malé a 

střední podniky jsou na evropské úrovni chráněni prostřednictvím Evropské asociace ře-

mesel a malých a středních podniků (UEAPME), která zastupuje asi 11 milionů drobných 

podniků. Jejími členy je i hospodářská komora ČR, Sdruţení podnikatelů ČR a Asociace 

malých a středních podniků ČR. Hlavní činnosti UEAPME je přispívat k evropské spolu-

práci a integraci, chránit práva a oprávněné zájmy svých členů, přednášet jejich poţadavky 

a informovat je o legislativním procesu v EU. [29] 

Jsou to právě tyto subjekty, které zaručují reálnou aplikaci významných institutů EU 

týkajících se zaměstnanců, ať uţ jde o uplatnění zákazu diskriminace či třeba zajištění bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednání mezi sociálními partnery můţe vyústit v uza-

vření dohod, které se po schválení Evropské rady (ve formě směrnice) stávají právními 

akty. Sociální partneři však mohou své dohody také implementovat sami, děje se tak na-

příklad prostřednictvím kolektivního vyjednávání na národní úrovni, jedná se o tzv. doho-

dy autonomní. Plnění těchto dohod monitoruje Výbor pro sociální dialog Evropské unie. 

Autonomní dohody nejsou právně závazné, jelikoţ jim nebyla dána příslušná forma. Ale 

protoţe jsou sociální partneři členy evropských nadnárodních sdruţení tak dohodami vázá-

ni jsou. Tyto dohody bývají schvalovány pouze v jednom autentickém znění. Obvykle jsou 

v angličtině a tak se sociální partneři na národní úrovni ještě musejí shodnout na překladu. 

Výsledkem dialogu však nemusí být vţdy pouze dohody, mohou jím být i stanoviska, která 

jsou vlastně jakýmisi doporučeními evropským nebo národním veřejným úřadům, popřípa-

dě i národním sociálním partnerům. Taktéţ ale nejsou právně závazná. Týkají se především 

palčivých problémů, jako je zaměstnanost či vzdělání. Na závěr je třeba ještě upozornit na 



Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta  16 

povinnost Evropské komise konzultovat se sociálními partnery všechny své zásahy do sfé-

ry sociální politiky. [29] 

2.5 Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 

Za důleţité ještě povaţuji zmínit vydání nálezu ústavního soudu č. 116/2008 Sb. je-

hoţ vliv, jak na kolektivní, tak na pracovní právo celkově, není nezanedbatelný. Navrhova-

telé, kterými byly skupiny poslanců a senátorů, povaţovali platný zákoník práce
7
 za neak-

ceptovatelný s tím, ţe se příčí zásadám demokratického právního státu. V návrhu bylo po-

ţadováno odstranění kogentnosti norem v zákoníku práce a neopodstatněné zvýhodňování 

zaměstnanců i odborových organizací. Ústavní soud návrh z části zamítl a z části mu vy-

hověl, kdyţ zrušil asi 17 ustanovení zákoníku. [3], [12] 

Soud se zabýval především třemi záleţitostmi. V prvé řadě to byl vztah zákoníku 

práce a občanského zákoníku
14

. Soud v nálezu rozhodl o opuštění principu delegace. Nadá-

le má být občanský zákoník ve vztahu subsidiarity k zákoníku práce. Zadruhé se ústavní 

soudci zabývali pravomocí a postavením odborových organizací. V zákoníku práce
7
 bylo 

stanoveno, ţe u jednoho zaměstnavatele vedle sebe nemůţe působit odborová organizace a 

rada zaměstnanců, popř. zástupce pro oblast BOZP zároveň. Zde měly odbory silnější po-

stavení, protoţe pokud zaměstnavateli prokázaly svůj vznik a působení u něj, docházelo 

k zániku ostatních zástupců zaměstnanců. Nálezem byla tato disbalance zrušena. Třetí ob-

lastí, jíţ se Ústavní soud zabýval, byla pravomoc odborové organizace kontrolovat dodrţo-

vání všech vnitřních a pracovněprávních předpisů zaměstnavatele, jakoţ i kontrolu jeho 

závazků, plynoucích z kolektivní smlouvy. Tato oprávnění byla svěřena odborové organi-

zaci na základě ustanovení zákoníku práce a odpovídala jí povinnost zaměstnavatele 

podrobit se takovéto kontrole. [3], [12] 

Nálezem Ústavního soudu došlo ke zrušení příslušných paragrafů zákoníku práce. 

Ale i po takovém zrušení by zákoník práce jistě přivítal jasnější úpravu včetně definic. 

Výmluvný je i názor Doc. JUDr. Milana Galvase, CSc., který soudí, ţe z nálezu Ústavního 

soudu zřetelně vyplývá, ţe v současném pracovním právu stále naprosto není ujasněna 

koncepce a postavení kolektivního pracovního práva. Právní úprava kolektivního pracov-

ního práva je v podstatě chaos, který nahodile upravuje jednotlivé pravomoci odborové 

organizace v pracovněprávních vztazích. [3], [12] 

                                                 

14
 č. 40/1964 Sb. 
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3 KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

K hlubšímu pochopení problematiky stávky a výluky je nezbytně nutné vymezit si in-

stitut kolektivního vyjednávání, který je závislý na mnoha proměnných. Jinou strukturu 

bude mít kolektivní vyjednávání ve Francii a jinou zase v Japonsku. Důleţité bude i jasné 

vymezení předmětu vyjednávání. Kolektivním vyjednáváním rozumíme jednání, týkající se 

výše mezd a dalších pracovních podmínek zaměstnanců mezi odbory a zaměstnavateli. 

Jedná se zde o vzájemný dialog subjektů kolektivního pracovního práva, jehoţ účelem je 

uzavření kolektivní smlouvy, jeţ se vztahuje i na zaměstnance, kteří nejsou členy odboro-

vých organizací. Můţe probíhat na různých úrovních. Na odvětvové úrovni se jedná o dia-

log mezi odborovými svazy a sdruţeními zaměstnavatelů. Na úrovni podnikové probíhá 

vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Proces a pravidla kolektiv-

ního vyjednávání a náleţitosti kolektivní smlouvy je upraven v zákoníku práce (§§ 22 – 

29) a v zákoně o kolektivním vyjednávání. [13], [14], [15], [4] 

Samotné právo na svobodné kolektivní vyjednávání je upraveno v mnoţství meziná-

rodních dokumentů, hlavně v úmluvách Mezinárodní organizace práce. Hlavně jde o 

Úmluvu č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat a Úmluvu č. 135 o ochraně 

zástupců zaměstnanců v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty. Obě úmluvy 

byly řádně ratifikovány. Význam má i Evropská sociální charta, která označuje účastníky 

kolektivního vyjednávání. Podle ní jsou jimi organizace zaměstnanců na straně jedné a 

zaměstnavatel, nebo organizace zaměstnavatelů na straně druhé. Jen odborová organizace 

je oprávněna za zaměstnance uzavřít kolektivní smlouvu. Pokud působí u zaměstnavatele 

několik odborových organizací, musí zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy jednat 

se všemi odborovými organizacemi. [13], [14], [15], [4] 

Odborové organizace mohou vystupovat a jednat společně a ve vzájemné shodě ve 

prospěch všech zaměstnanců. Nebo se můţou vést kolektivní vyjednávání se zaměstnava-

telem samostatně a uzavřít tak vícero kolektivních smluv, jeţ se budou týkat jen určitých 

skupin zaměstnanců. To je moţné pouze za předpokladu, ţe se na takovém postupu shod-

nou všechny odborové organizace, které působí u daného zaměstnavatele a vyjednané ko-

lektivní smlouvy se vztahují na všechny zaměstnance působící u zaměstnavatele. Účastní-

ky kolektivní smlouvy je zaměstnavatel a všechny ty odborové organizace, jeţ byly účast-

ny na vyjednávání dané kolektivní smlouvy. Účastníci si mohou vytvářet pracovní komise, 

zaměřené na jednotlivé okruhy otázek (např. mzdových), které vytvářejí a obstarávají pod-

klady pro obsah budoucí kolektivní smlouvy. Odborové organizace musejí být jako účast-
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níci v kolektivní smlouvě jednotlivě vyjmenovány a jejich příslušné orgány musí kolektiv-

ní smlouvu podepsat. Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li 

uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli moţnost její změny ke konkrétnímu da-

tu, nebo pokud byla vypovězena (výpovědní doba je 6 měsíců), jsou účastníci kolektivní 

smlouvy povinni minimálně 60 dní před skončením účinnosti stávající kolektivní smlouvy, 

popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli moţnost její změny, zahájit jednání 

o uzavření kolektivní smlouvy nové. Kolektivní vyjednávání počíná předloţením návrhu 

na uzavření kolektivní smlouvy jedním z účastníků druhému. Ţádné právní předpisy neur-

čují, co vše musí kolektivní smlouva upravovat. Předkládající strana vymezuje v návrhu 

okruh záleţitostí, o kterých chce jednat. Podmínkou platnosti kolektivní smlouvy je její 

písemná forma a podpis smluvních stran na téţe listině. Podle § 29 zákoníku práce mají 

smluvní strany kolektivní smlouvy povinnost seznámit zaměstnance s obsahem kolektivní 

smlouvy a to nejpozději do patnácti dnů od jejího uzavření. [13], [14], [15], [4] 

Platný zákoník práce jiţ nerozlišuje mezi zaměstnavateli, podle toho zda provozují 

nebo neprovozují podnikatelskou činnost. V § 109 odst. 3 je stanoveno, ţe plat je peněţité 

plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samo-

správný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíţ náklady na platy a odměny za 

pracovní pohotovost jsou plně zabezpečeny z příspěvku na provoz poskytovaného 

z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická 

osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobro-

volným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnic-

ké zařízení.  

Jde tak vlastně o vymezení veřejného sektoru, aniţ by byl výslovně zmíněn. Jedná se o 

zaměstnavatele, kteří zaměstnancům neposkytují mzdu, ale plat. S přijetím současného 

zákoníku práce došlo k rozšíření smluvní volnosti a tím i k posunutí hranic pro kolektivní 

vyjednávání ve veřejném sektoru. To je tak omezeno pouze některými kogentními ustano-

veními zákoníku práce. Ten v § 79 odst. 3 zakazuje veřejným zaměstnavatelům zkrácení 

týdenní pracovní doby pod rozsah 40 hodin týdně (popř. 37, 5 nebo 38, 75 u některých 

profesí, nebo při některých pracovních reţimech) bez sníţení mzdy. U těchto zaměstnava-

telů také nelze uplatnit konto pracovní doby dle § 86 zákoníku práce. Jde vlastně způsob 

nerovnoměrného rozvrţení pracovní doby. Můţe být stanoven jen kolektivní smlouvou 

nebo vnitřním předpisem. Na veřejnoprávní zaměstnavatele se také nevztahuje institut čás-

tečné nezaměstnanosti dle § 209 odst. 1 zákoníku práce. Podle § 213 odst. 2 téhoţ zákona 
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je dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 stanovena na pět týd-

nů v kalendářním roce. Zaměstnavatelé veřejného sektoru napojení na státní, popřípadě 

komunální rozpočet, jsou dále povinni zřídit ve prospěch svých zaměstnanců fondy kultur-

ních a sociálních potřeb (FKSP). Rozsah práva kolektivně vyjednávat v oblasti veřejné 

správy je tedy širší neţ dříve, ovšem výše platů veřejných zaměstnanců je stále neuspoko-

jivá. [29] 

3.1 Kolektivní smlouva 

Výsledkem kolektivního vyjednávání můţe, ale ne vţdy nutně musí být uzavření ko-

lektivní smlouvy. Kolektivní smlouvy jsou „dvoustranné pracovněprávní úkony uzavírané 

mezi odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, a jde-li o kolektivní 

smlouvu vyššího stupně, mezi odborovou organizací či odborovým svazem na straně jedné 

a zaměstnavateli (sdruţeními zaměstnavatelů) na straně druhé, jejichţ obsahem jsou 

mzdové a další pracovní podmínky platné pro zaměstnance, které nejsou upraveny obecně 

závaznými pracovněprávními předpisy (ochranným zákonodárstvím), nebo jsou sice nor-

mami pracovního práva upraveny, ale jen v minimálním, popřípadě výjimečně i 

v maximálním rozsahu.“
15

 

To jak bude kolektivní smlouva členěna a koncipována je plně v reţii smluvních stran. 

Nejen podle odborné literatury, ale i na základě praktických zkušeností však nejčastěji bý-

vají kolektivní smlouvy členěny takto: 

 Úvodní ustanovení 

 Spolupráce smluvních stran 

 Pracovní doba, doba odpočinku a pracovní reţimy 

 Dovolená 

 Pracovní poměr a skončení pracovního poměru 

 Pravidla pro odměňování zaměstnanců 

 Odměna za pracovní pohotovost 

 Zaměstnanost 

 Pracovní a sociální podmínky 

                                                 

15
 Miroslav Bělina, a kolektiv, ISBN: 978-80-7400-186-4, C. H. Beck, Praha 2010 s. 482 
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 Překáţky v práci 

 Rovné příleţitosti 

 Bezpečnost práce 

 Náhrada škody 

 Bliţší úprava poskytování cestovních náhrad 

 Ostatní náhrady 

 Závěrečná ustanovení 

 

Vymezit účastníky kolektivních smluv je bezesporu nesnadný úkol, uţ i vzhledem k 

tomu, ţe jednotný názor nepanuje ani mezi odbornou veřejností. Je nutno rozlišovat mezi 

subjekty jako stranami, které uzavírají mezi sebou kolektivní smlouvy a subjekty, jejichţ 

právních vztahů se takovéto smlouvy týkají tedy, jejichţ práva a povinnosti zakládají, mění 

či ruší. Jde třeba o zaměstnance, kteří ač nejsou odborově organizováni, tak se na ně kolek-

tivní smlouva přesto vztahuje. Kolektivního vyjednávání mezi odborovými orgány a za-

městnavateli se samozřejmě můţe zúčastnit i stát. [4] 

 Rámcový obsah kolektivních smluv, jakoţ i podmínky kolektivního vyjednávání jsou 

upraveny v zákoníku práce. Procesní stránku kolektivního vyjednávání a bliţší předpokla-

dy pro uzavírání kolektivních smluv jsou však obsaţeny v zákoně o kolektivním vyjedná-

vání. Přičemţ je ponechán dostatečný prostor smluvní volnosti stran. A to hlavně zásluhou 

zákoníku práce, který uplatňuje zásadu “ co není zakázáno, je dovoleno.“ A posouvá tak 

misku vah ve prospěch dispozitivnosti na úkor kogentnosti jednotlivých ustanovení. Záko-

ník práce výrazně posílil postavení odborových organizací. Vzrostl i význam kolektivních 

smluv. Řadu úprav pracovněprávních vztahů, zejména v oblasti nárokové pro zaměstnance 

(mzdové otázky, pracovní pohotovost, práci přesčas, délku a druhy dovolených atd.), je 

moţno sjednat pouze formou kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvy (resp. jejich norma-

tivní část) jsou povaţovány za pramen práva. Vzhledem k tomu jsou kolektivní smlouvy 

označovány jako tzv. normativní smlouvy, které se vztahují na blíţe neurčený okruh za-

městnanců, tedy na skupinu, jejíţ členové se mohou v průběhu dnů, měsíců, či let měnit a 

jimţ na základě kolektivní smlouvy vznikají soudně vymahatelné nároky. Coţ je ostatně 

zřejmé z § 25 odst. 4 zákoníku práce, který stanoví, ţe se práva, která vznikla z kolektiv-

ních smluv konkrétním zaměstnancům, uspokojují a uplatňují jako všechna jiná práva za-

městnanců vzniklá z pracovního poměru nebo z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. [16], [14], [4] 
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Zákon o kolektivním vyjednávání ukládá smluvním stranám povinnost vzájemně spolu 

jednat a poskytovat si další poţadovanou součinnost, pokud nebude v rozporu s jejich 

oprávněnými zájmy. Do kolektivní smlouvy lze zakotvit i moţnost její změny, pokud lze 

předpokládat, ţe v průběhu její platnosti dojde ke změně určité situace. Je důleţité si uvě-

domit, ţe kolektivní smlouvy upravují práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, 

můţe se jednat například o jejich mzdová práva, ale není moţno jejich prostřednictvím 

ukládat povinnosti zaměstnancům jednotlivě. Co se týče tzv. „gentlemen´s agreement“, ty 

nejsou povaţovány za kolektivní smlouvy v pravém slova smyslu, jde o ústní smlouvy 

mezi odbory a zaměstnavateli. [16], [14], [4] 

Zákoník práce zakládá právo zaměstnanců na informace, týkající se průběhu kolektiv-

ního vyjednávání a právo předkládat podněty k takovému vyjednávání. Kolektivní smlou-

vy regulují pracovní podmínky zaměstnanců nad zákonný rámec. Představují důleţitý spo-

lečenský institut, jejich význam spočívá v tom, ţe přestavují strategické dohody mezi soci-

álními partnery a tím zachovávají mezi takovýmito subjekty sociální smír, dále prospívají 

ekonomickému rozvoji zaměstnavatele a předcházejí existenci sociálního napětí, které mů-

ţe vyústit ve stávku. Kolektivní smlouvu, ale není moţno uzavřít u zaměstnavatele, u ně-

hoţ nepůsobí ţádná odborová organizace. Ten však můţe však vydat interní předpis, ve 

kterém upraví práva v pracovně právních vztazích, jakoţ i práva platová či mzdová. Pokud 

u něj poté vznikne odborová organizace, která s ním uzavře kolektivní smlouvu. Má pak 

taková smlouva přednost před interním aktem. Smluvní strany jsou povinny uschovávat 

kolektivní smlouvy a rozhodnutí rozhodců, která se jich týkají, po dobu nejméně pěti let od 

skončení doby jejich účinnosti. [16], [14], [4]  

Zákoník práce ve svém § 23 odst. 4 rozlišuje dva druhy kolektivních smluv. Jedná se 

o podnikovou smlouvu a o smlouvu vyššího stupně. Oba typy mohou upravovat i povin-

nosti mimo pracovněprávní rámec. 

3.1.1 Podniková kolektivní smlouva 

Je uzavírána mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organi-

zací nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele. Nemůţe však, pod 

sankcí neplatnosti, upravovat práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v 

menším rozsahu neţ kolektivní smlouva vyššího stupně. U zaměstnavatele můţe být podle 

okolností, zejména s ohledem na organizační strukturu, uzavřena jedna nebo dokonce i 
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více podnikových kolektivních smluv, kupříkladu pro větší organizační jednotky zaměst-

navatele. 

3.1.2 Kolektivní smlouva vyššího stupně 

Je uzavírána mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou orga-

nizací nebo odborovými organizacemi. Přesahují rámec jednoho zaměstnavatele, často se 

týkají zaměstnanců v rámci celého odvětví. Můţou být zaloţeny však i na jiném principu, 

např. územním. Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrh-

nout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, ţe 

kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převaţující čin-

ností v odvětví. Úprava takového rozšíření je obsaţena v §§ 7 a 7a zákoně o kolektivním 

vyjednávání. Původní znění § 7 obsahovalo zmocnění Ministerstva právního předpisu, kte-

rým by byla stanovena závaznost kolektivní smlouvy vyššího i pro zaměstnavatele, kteří 

nejsou členy organizace zaměstnavatelů. Ústavní soud zrušil výše zmíněné ustanovení § 7 

zákona o kolektivním vyjednávání z důvodu rozporu s čl. 11 odst. 1, čl. 26 ve spojení s čl. 

4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Kolektivní smlouvu vyššího stupně a rozhod-

nutí rozhodce, která se jí týkají, je povinna smluvní strana na straně zaměstnavatelů ode-

vzdat k uloţení Ministerstvu práce a sociálních věcí. Uloţení se oznamuje ve Sbírce záko-

nů. 

3.2 Kolektivní spor 

 Vzniká za situací, kdy poţadavky jednotlivých stran v rámci sociálního dialogu jsou 

natolik protichůdné, ţe nelze najít vhodné kompromisní řešení anebo strany nejsou sto 

dohodnout se na takovémto řešení. Můţe vznikat jen mezi odborovou organizací a zaměst-

navatelem nebo sdruţením zaměstnavatelů. Za kolektivní pracovní spor nelze povaţovat 

spor vzniklý mezi zaměstnavatelem a radou zaměstnanců nebo zástupcem pro oblast 

BOZP. Předmětem kolektivních sporů jsou kolektivní práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů, v praxi půjde často o plnění povinnosti některou ze stran.  

Kolektivní spory můţeme rozdělit do dvou skupin. První jsou ty, na které se vztahuje 

zákon o kolektivním vyjednávání, jde o spory o uzavření kolektivní smlouvy popřípadě o 

její změnu, pokud byla sjednána a o spory o plnění závazků z takovéto smlouvy. Pokud 

kolektivní vyjednávání neprobíhá řádně, můţe dojít ke vzniku rozporů či sporů. Zákon o 

kolektivním vyjednávání definuje co je kolektivním sporem. Je jím podle tohoto zákona 
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spor o uzavření kolektivní smlouvy a spor o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých 

nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců. Dále pak zákon upravuje jeho řešení. Obliga-

torní fázi, je řízení před zprostředkovatelem. Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním 

stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů ode dne přijetí ţádosti nebo ode dne doručení 

rozhodnutí o jeho určení zprostředkovatelem, pokud se s ním smluvní strany nedohodnou 

jinak. [17] 

Řízení před zprostředkovatelem se povaţuje za neúspěšné, pokud není spor do 20 dnů 

ode dne jeho přijetí ţádosti, nebo ode dne doručení rozhodnutí o jeho určení, vyřešen. Je-li 

řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za neúspěšné, přechází spor do fáze druhé. Po-

kud je kolektivním sporem spor o uzavření kolektivní smlouvy, můţou strany spor řešit 

buď tím, ţe o rozhodnutí poţádají rozhodce anebo mohou (v případě odborové organizace) 

vyhlásit stávku nebo výluku (v případě zaměstnavatele). Pokud jde o spor o plnění závazků 

z kolektivní smlouvy nebo o spor o uzavření kolektivní smlouvy na pracovišti, kde je za-

kázáno stávkovat, je obligatorní řízení před rozhodcem. Důsledkem zahájení řízení před 

rozhodcem je nemoţnost následného řešení kolektivního sporu prostřednictvím stávky 

nebo výluky. Smluvní strany se mohou dohodnout na osobě rozhodce a písemně jej poţá-

dat o rozhodnutí v jejich sporu. Pokud je řízení před rozhodcem obligatorní. Strany si roz-

hodce nevybírají, ale je jim určen ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného mi-

nisterstvem. Rozhodcem nesmí být ten, kdo vystupoval v témţe sporu jako zprostředkova-

tel. Můţe jim být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a to jen po-

kud je zapsána v seznamu rozhodců. [17] 

Co se týče druhé skupiny kolektivních právních sporů, na které se zákon o kolektiv-

ním vyjednávání nevztahuje, zde neexistuje ţádný speciální orgán, který by je řešil. Jde 

přitom o celkem nezanedbatelnou skupinu sporů, jejichţ předmětem bývá buď plnění po-

vinnosti zaměstnavatele nebo odborové organizace určené pracovněprávními předpisy, 

nebo se jedná o určení, zda tu právo je či není. Tato práva musí být bezpochyby chráněna a 

spory o ně řešeny. Na základě čl. 36 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, ţe se 

kaţdý můţe domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného sou-

du a ve stanovených případech u jiného orgánu a čl. 90 Ústavy, jenţ praví, ţe k poskytová-

ní ochrany právům jsou povolány soudy. Tato pravomoc přísluší soudům obecným. Ty řeší 

kolektivní spory mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání. Paragraf 7 občanského 

soudního řádu stanoví, ţe v občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují 
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spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z 

obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgá-

ny. Řízení se podle ustanovení § 79 a n. občanského soudního řádu zahajuje na základě 

ţaloby. Krajními prostředky řešení kolektivních pracovněprávních sporů jsou stávka a vý-

luka. Je ale důleţité si uvědomit rizika takových řešení a postupovat uváţlivě. [17] 

3.3 Kontrolní činnost inspekce práce 

Není moţno mluvit o základních aspektech zastupování zaměstnanců ani o sociálním 

dialogu a jeho vyústěních, včetně právní úpravy vztahující se na tuto oblast, aniţ bychom 

nezmínili kontrolní mechanizmy a instituce, které slouţí tomu, aby nedocházelo ke vzniku 

neţádoucích situací, eventuálně aby byl případný závadný stav odstraněn. 

Podle zákona o inspekci práce
16

 jsou ke kontrole pracovněprávních předpisů povolány 

oblastní inspektoráty práce. Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce prá-

ce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, 

působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za 

porušení stanovených povinností. Inspektoráty práce dohlíţejí na plnění předpisů, které 

zaměstnancům, zaměstnavatelů, odborovým organizacím, radám zaměstnanců nebo zá-

stupcům pro oblast BOZP zakládají, mění či ruší práva a povinnosti v pracovněprávních 

vztazích. V rámci sociálního dialogu vzniká zaměstnavateli celá řada povinností, některé, 

jako například povinnost poskytovat informace a projednávat nebo poskytovat součinnost 

při kolektivním vyjednávání, jsem jiţ vysvětlil v předcházejících částech. Zaměstnavatel 

má dále také třeba povinnost hmotně zabezpečovat činnost odborové organizace a uvolňo-

vat její představitele. [29] 

Zákon o kolektivním vyjednávání ukládá jak zaměstnavateli, tak i odborové organizaci 

celou škálu povinnosti v souvislosti s uzavřením kolektivní smlouvy. Jde o povinnost 

smluvní strany na návrh na uzavření kolektivní smlouvy písemně odpovědět bez zbytečné-

ho odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se 

k těm návrhům, které nepřijala. Povinnost součinnosti stran. Strany také musí nejméně 60 

                                                 

16
 č. 251/2005 Sb., 
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dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření 

nové kolektivní smlouvy, při splnění zákonných předpokladů. [29] 

Porušení těchto ustanovení však nezakládá odpovědnost za přestupek či jiný správní 

delikt podle zákona o inspekci práce, přesto je však inspektorát práce oprávněn vykonávat 

kontrolu nad dodrţováním těchto ustanovení o kolektivním vyjednávání. Skutkové podsta-

ty v samotném zákoně o inspekci práce se tak vztahují pouze na dodrţování některých po-

vinností zaměstnavatele. V konečném důsledku z toho tedy vyplývá, ţe je inspektorát prá-

ce sice oprávněn kontrolovat dodrţování všech povinností zaměstnavatele, které zaměst-

nancům zakládají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. Ale vyvodit odpověd-

nost a uloţit sankci za přestupek či správní delikt, lze pouze u takových jednání, která na-

plňují znaky skutkové podstaty vymezené v zákoně o inspekci práce. V oblastech, na které 

se katalog skutkových podstat výše zmíněného zákona nevztahuje, však není inspekční 

orgán úplně bezbranný. [29] 

Můţe uloţit odstranění zjištěných nedostatků a určit k němu lhůtu. Následně je pak 

oprávněn kontrolovat plnění těchto svých opatření. Pokud inspekční orgán při výkonu své 

činnosti zjistí, ţe došlo ke spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu můţe kromě 

opatření k odstranění nedostatků ukládat také pokuty. Zákon o inspekci práce rozeznává 

jak delikty, které mohou být spáchány jen a pouze fyzickou osobou, tedy přestupky. Tak i 

správní delikty, kterých se můţe dopustit právnická osoba. Toto členění umoţňuje, uţ i 

vzhledem k výši sankcí, účinnější postih zaměstnavatelů- právnických osob. [29] 

Co se týká sféry sociálního dialogu, tak zde zná zákon přestupek nebo správní delikt 

na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance, kterého se za-

městnavatel dopustí v případě porušení povinností stanovených v § 62 zákoníku práce, 

upravujícího hromadné propouštění, § 277 týkajícího se hmotného zabezpečení činnosti 

odborové organizace, které tak musí být vytvořeny podmínky pro řádný výkon její činnos-

ti, zejména jí musí být poskytnuty podle provozních moţností v přiměřeném rozsahu míst-

nosti s nezbytným vybavením, hrazeny nezbytné náklady na údrţbu a technický provoz a 

náklady na potřebné podklady. Dále se zaměstnavatel dopouští spáchání deliktu, pokud 

poruší všechny níţe uvedené povinnosti včetně těch stanovených v §§ 279-280, které 

upravují projednání stanovených záleţitostí se zaměstnanci a jejich informování o těchto 

věcech. Paragraf 287 téhoţ zákona přiznává právo na informace a projednání odborovým 

organizací a jemu odpovídající povinnosti zaměstnavatele. A konečně § 339 odst. 1, jenţ 
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ukládá dosavadnímu i přejímajícímu zaměstnavateli povinnost před přechodem práv a po-

vinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli informovat odborovou orga-

nizaci nebo radu zaměstnanců o stanoveném nebo navrhovaném datu převodu, důvodech 

převodu, o právních, ekonomických a sociálních důsledcích převodu pro zaměstnance a o 

připravovaných opatřeních ve vztahu k zaměstnancům. [29] 

Za přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnan-

ce, které zaměstnavatel způsobil porušením výše uvedených ustanovení zákoníku práce lze 

uloţit pokutu aţ do výše 200 000 Kč. 
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4 PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁVKY A VÝLUKY V ČR 

4.1 Právní úprava stávky 

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 

která je součástí ústavního pořádku České republiky dle článku 3 Ústavy ČR. Toto právo 

nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpeč-

nostních sborů. Jedná se tedy o právo ústavní. Právo na stávku zaručují i mezinárodní 

smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu. Článek 44 Listiny stanoví, ţe lze zá-

konem omezit právo na stávku zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funk-

cích, které takový zákon určí a osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná 

pro ochranu ţivota a zdraví. Jediným zákonem, který v současnosti upravuje právo na 

stávku je zákon o kolektivním vyjednávání (§§ 16 – 26). Právní úprava stávky provedená 

tímto zákonem se týká pouze stávek, které jsou vyhlášeny ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy. Ostatní stávky zatím prováděcím zákonem nejsou upraveny. To ale vůbec ne-

znamená, ţe by mohlo být právo na stávku uplatňováno pouze v mezích zákona o kolek-

tivním vyjednávání. [18], [19] 

Právo na stávku, která se týká hospodářských a sociálních zájmů zaručuje Listina 

v čl. 27 odst. 4 a neexistence zákona, který by stanovil podmínky výkonu tohoto práva, 

takovéto právo nezpochybňuje. Ve stejném duchu se vyjádřil i Vrchní soud v odůvodnění 

svého rozhodnutí
17

, ve kterém uvedl: „Neexistence zákona, který by podle článku 27 odst. 

4 Listiny základních práv a svobod měl vymezit podmínky, za nichţ je moţné právo na 

stávku realizovat, neznamená s výjimkou případů, na něţ dopadá zákon o kolektivním vy-

jednávání, negaci ústavním zákonem zaručeného práva na stávku.“ K takovému závěru 

došel i Nejvyšší soud ve svém rozsudku
18

, v jehoţ odůvodnění uvedl, ţe: „Upravuje-li zá-

kon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, ply-

ne z toho závěr, ţe jiného omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, 

ţe právo na stávku je zaručeno, aniţ by bylo v souladu s ústavními principy omezeno.“ 

Tedy samozřejmě kromě stávek vyhlášených v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. Na 

zaměstnanci, který se účastní stávky nelze spravedlivě poţadovat, aby plnil všechny po-

vinnosti a závazky plynoucí z pracovní smlouvy a zákoníku práce. Jeho účast na stávce je 

                                                 

17
 Sp. zn. 2 Co 157/97 

18
 Sp. zn. 21 Cdo 2104/2001 
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vlastně uskutečněním jeho ústavního práva a jde o omluvenou nepřítomnost v práci a také 

překáţkou v práci.  Po dobu účasti ve stávce nenáleţí zaměstnanci plat ani mzda, ta mu 

náleţí pouze za práci, kterou vykonal. Pokud by byla mzda či plat vyplacena i účastníkům 

stávky, došlo by k získání bezdůvodného obohacení, které by byl zaměstnanec podle ob-

čanského zákoníku povinen vydat. [18], [19]  

Listina základních práv a svobod a zákon o kolektivním vyjednávání nejsou jedinými 

předpisy obsahující normy, které se týkají stávky. Mezi ně musíme ještě zařadit i Pakt. 

Článek 10 Ústavy ČR zní:“ Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Par-

lament souhlas a jimiţ je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného neţ zákon, pouţije se mezinárodní smlouva.“  Takovou-

to smlouvou je i Pakt, který byl do právního řádu včleněn vyhláškou ministerstva zahra-

ničních věcí č. 120/ 1976 Sb. Pakt je závazný pro smluvní strany z toho hlediska, ţe jim 

ukládá povinnost zajistit právo na stávku za předpokladu, ţe je vykonáváno v souladu se 

zákony příslušné země. Významným dokumentem Rady Evropy, závazným pro Českou 

republiku je Evropská sociální charta, která v článku 6, odst. 4 zaručuje právo pracovníků a 

zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě, ţe dojde ke konfliktu zájmů, včetně práva na 

stávku. Ovšem s výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před 

tím uzavřeli. Právo na informace a konzultace bylo na konci 80. let upraveno dodatkovým 

protokolem. [20] 

V souvislosti s Radou Evropy je nutno zmínit i Evropskou úmluvu o ochraně lid-

ských práv a základních svobod, která zaručuje svobodu sdruţování. Za další pramen práva 

týkající se stávky, lze povaţovat i zákoník práce, který například upravuje práva a povin-

nosti odborových organizací. Protoţe je Česká republika členem Evropské unie (EU), je na 

jejím území závazné také právo EU. Několik desítek předpisů EU upravuje oblast pracov-

ního práva a to především v rovinně individuální. Právo na stávku je ovšem sférou, která 

podléhá zásadně úpravě vnitrostátní a z pravomoci orgánů EU je vyloučena. Právo na stáv-

ku není výslovně uvedeno v ţádné úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP), ale vy-

plývá z Úmluvy č. 87 o svobodě sdruţování a ochraně práva odborově se organizovat. Or-

gánem MOP je mimo jiné i Výbor pro odborovou svobodu, který krátce po svém vzniku 

uznal právo na stávku a definoval základní princip, z nějţ vyplývají všechny ostatní: právo 

na stávku je jedním ze základních a legitimních prostředků, které mají k dispozici pracov-

níci a jejich organizace pro prosazování a hájení svých ekonomických a sociálních zájmů. 

Dalším speciálním orgánem MOP je Vyšetřovací a smírčí komise, která nezávisle pře-
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zkoumává stíţnosti týkající se zásahů proti výkonu odborových práv. S Úmluvou č. 87 

souvisí i Úmluva č. 98 o právu organizovat se kolektivně vyjednávat. Výbor znalců při 

mezinárodním úřadu práce v Ţenevě zastává stanovisko, ţe právo na stávku je logickým 

důsledkem práva sdruţovat se, které je chráněno Úmluvou č. 87. Toto právo můţe být 

omezeno či zakázáno, ale pouze za okolností zcela mimořádných a jen pro určité kategorie 

pracovníků, především z veřejného sektoru. [20] 

4.2 Právní úprava výluky 

  Právní úprava výluky není na rozdíl od stávky zakotvena v ústavním pořádku. Jedi-

ným předpisem, který ji upravuje, je zákon o kolektivním vyjednávání a to ještě velmi 

stroze a jen v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. Jde o krajní prostředek ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy. V § 27 výše zmiňovaného zákona se říká, ţe v případě výlu-

ky jde o částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem a ţe pokud nedojde k uza-

vření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepoţá-

dají o řešení sporu rozhodce, můţe být vyhlášena. V § 28 uvádí důvody nezákonnosti vý-

luky. V dalším paragrafu vymezuje zákon pravomoci odborové organizace nebo státního 

zástupce ve vztahu k výluce. Další ustanovení se týkají náhrady mzdy a podmínek vzniku 

odpovědnosti za škodu vzniklou v průběhu výluky, nároků z nemocenského pojištění a 

sociálního zabezpečení zaměstnance. Poslední paragraf se týká ukončení výluky. 

 Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdruţování a ochraně práva odborově se organizovat 

přiznává i zaměstnavatelům právo se odborově organizovat. A tedy pokud zaměstnancům 

přísluší právo na stávku, mělo by tomu odpovídat stejné oprávnění i na straně zaměstnava-

telů. Výluku zákonodárce zakotvil do právního řádu, aby tak nastolil určitou rovnováhu 

v oblasti kolektivního vyjednávání. Nebylo by vhodné, aby byla zaměstnanci přiznána ne-

přiměřeně silnější vyjednávací pozice neţ zaměstnavateli. 
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5 STÁVKA 

5.1 Historický kontext 

Jiţ od dávných časů si lidé uvědomovali, ţe jejich práce má nějakou hodnotu. A po-

kud ji odmítnou vykonávat, vytváří tak nátlak, který v konečném důsledku můţe vést ke 

zlepšení podmínek jich samotných. Se stávkami se setkáváme jiţ ve starém Egyptě a Římě. 

Doklady o vzpourách dělníků byly nalezeny i v Číně. Postupem času vznikla potřeba tako-

vá jednání regulovat. Pomiňme různá selská povstání a rolnické bouře a přesuňme se rov-

nou do 19. stolení, které bylo z našeho pohledu „nejplodnější“. Jedná se o období, ve kte-

rém dochází ke kulminaci průmyslové revoluce. Početná skupina nemajetných zaměstnan-

ců na jedné straně a hrstky movitých zaměstnavatelů na straně druhé. Bipolárnost takového 

vztahu je zjevná a v případě, ţe neexistuje adekvátní zákonná úprava, která by určila práva 

i povinnosti jednotlivých stran je jasné, ţe musí nutně dojít k sociálním střetům. Které pak 

často vedou i ke ztrátám ekonomickým. Toho si byl však zákonodárce vědom a tak 

s konečnou platností stávky zakázal. [21] 

U nás, tedy v Rakouském císařství, se tak stalo na základě trestního zákona z roku 

1852, který byl označen číslem 117 v říšském zákoníku. Například jeho § 481 říká: „ 

Úmluvy horníkův a hutníkův, tovaryšů řemeslnických, pomocných dělníkův, čeledínův, 

aby společným odepřením práce, nebo jinými prostředky vynutili na svých zaměstnavate-

lích vyšší mzdu denní nebo týdenní nebo jiné podmínky pracovní, jsou přestupky a mají 

býti na původcích trestány zostřeným vězením od osmi dnů do tří měsícův.“ Stávky byly 

tedy povaţovány za přestupky a také sankce za jejich spáchání byly nepřiměřeně přísné. 

Netrvalo dlouho a i pod vlivem masových demonstrací v Rakousku-Uhersku, byl vydán na 

svou dobu a na poměry, které v našich zemích panovaly, poměrně pokrokový zákon. Jed-

nalo se o tzv. koaliční zákon, který stávku jako prostředek k prosazení finančních či jiných 

pracovních poţadavků povolil. Stalo se tak roku 1870. Jeho nedostatkem ovšem byla ne-

šťastná formulace jednoho z jeho ustanovení, které jako přestupek stíhalo násilí a zastrašo-

vání při samotném stávkování. I dnes nezřídka kdy při demonstracích dochází k jednání, 

které bychom mohli označit za násilí či zastrašování. A při absenci dobré vůle, se kterou 

nebylo moţno v absolutistickém Rakousku-Uhersku u státních sloţek vůbec počítat, tak 

byla prakticky kaţdá stávka za násilnou označována. Přesto dochází v poslední čtvrtině 19. 

století k značnému mnoţství sociálních bouří. Těmi největšími byly například stávky 

v Carmaux, které se účastnilo 150 000 stávkujících, či ve Skotské pánvi za účasti 400 000 
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osob. U nás byly nejvýznamnější stávky v Nýřanech a Ostravě. Zajímavé je, ţe díky vzni-

ku odborových svazů a jejich pečlivé evidenci stávek, dnes můţeme studovat záznamy, 

které si vedly. Z nich je moţno zjistit spoustu interesantních informací. Například je zají-

mavé a vcelku logické to, ţe v dobách konjunktury vedli zaměstnanci zejména útočné 

stávky a jejich cílem tak bylo zvýšení si své sociální úrovně. A byli celkem často úspěšní. 

Naopak v době recese byly vedeny spíše obranné stávky, aby si zaměstnanci udrţeli ale-

spoň stávající úroveň. Se vznikem odborů na konci devatenáctého století dochází 

k výraznému zlepšení organizovanosti stávek a tedy i ke zvýšení pravděpodobnosti jejich 

úspěchu. Stávkování za zlepšení podmínek v době krize zřídkakdy skončilo vítězstvím 

zaměstnanců. Se stále se zlepšující organizovaností a rozmachem stávkování to byli za-

městnavatelé, kteří byli na tahu. Jedním ze způsobu, kterým se snaţili minimalizovat ztrá-

tu, kterou by utrpěli v případě hromadného přerušení práce zaměstnanci, byl institut pojiš-

tění. Kterého vyuţívali v hojné míře i prvorepublikoví podnikatelé. [21] 

Nová Československá republika recipovala drtivou většinu norem rakouských, včet-

ně zákona koaličního. Ale ani takovýto moderní a vyspělý stát se nedokázal nevyhnout 

sociálnímu zemětřesení, které s sebou přinesla celosvětová krize, která mezi léty 1929 a 

1934 obkrouţila v podstatě celý civilizovaný svět a ochromila veškerý průmysl. Aby toho 

nebylo málo, bylo na nohy se zvedající hospodářství a s ním i celá země zkoušena znovu. 

Tentokrát, ale jinak. Po potupném zřízení Protektorátu Čechy a Morava, došlo k okleštění 

prakticky všech ústavně zaručených práv. Stávka i výluka byly opět postaveny mimo zá-

kon pod hrozbou trestní sankce. I po válce byly stávky stíhány a to dle zákona na ochranu 

republiky č. 50/ 1923 Sb. z. a n. Od roku 1965, kdy byl vydán zákoník práce, byla stávka 

stíhána jako porušení pracovní kázně. Ani ratifikace Paktu v roce 1976 neznamenala ţádný 

posun ve vnímání stávky jako jevu protispolečenského a neţádoucího. [21] 

Za socialismu sice existovalo revoluční odborové hnutí (ROH), ale jeho funkce byla 

degradována pouze na činnost, kterou byla zajišťována rekreace státních, tedy vlastně 

všech zaměstnanců. Renesanci kolektivního práva v jeho pravém smyslu datujeme aţ od 

změny reţimu, respektive od vydání nových předpisů, Listiny základních práv a svobod a 

zákona o kolektivním vyjednávání na začátku 90. let dvacátého století. Od roku 1990 za-

znamenáváme také znovu utváření odborových organizací, které začínají znova plnit své 

pravé poslání, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů zaměstnanců. [21] 
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5.2 Pojem stávky a její druhy 

Pojem stávka je odvozen z anglického slova „strike“, coţ znamená udeřit, zasáhnout, 

praštit, tedy praštit s prací. Bylo by chybou ji pojímat jako institut individuální, i kdyţ 

v některých zemích se tak děje.  

Jednou z jejích četných definic je, ţe jde o hromadné částečné nebo úplné přerušení 

práce těmi, kteří jsou na základě pracovní smlouvy nebo z jiného právního důvodu povinni 

tuto práci vykonávat. Jiţ z této definice je zřejmé, ţe jde o institut kolektivního práva. Prá-

vo stávkovat nepřísluší jednotlivci, ani řekněme početně zanedbatelné skupině osob. Je ale 

třeba si uvědomit, ţe odpovědnostními nároky můţou být v souvislosti se stávkou stíhány 

pouze subjekty kolektivního práva, kterými jsou odborové organizace, nikoliv zaměstnanci 

samotní. Dalším charakteristickým rysem stávky je její dočasnost, časová omezenost. Za-

městnanci plánují vrátit se do práce po dosaţení svého cíle, kterým je dosaţení výhodněj-

ších pracovních, sociálních nebo hospodářských podmínek. A právě stávka jako součást 

pracovního boje, je tím nejcitelnějším a samozřejmě také nejefektivnějším způsobem 

nátlaku. Protoţe však disponuje nejrazantnějšími prostředky donucení, mělo by ji být uţito 

aţ po vyčerpání všech méně radikálních způsobů řešení pracovněprávního pnutí mezi za-

městnanci a zaměstnavateli. Významnou sloţkou stávky je i její schopnost vytvoření tlaku 

na zaměstnavatele, který spočívá hlavně v ekonomických ztrátách, které stávka zaměstna-

vateli způsobí. Dočasnost ani hromadnost jako obecné znaky stávky, nejsou způsobilé sa-

my o sobě stávku charakterizovat. Například přestávka v práci kritéria dočasnosti i hro-

madnosti jistě splňuje, ale vytvořit jejím prostřednictvím nátlak v ţádném případě nelze. 

Dále je nutno rozlišovat mezi stávkou a stávkovou pohotovostí. Stávkovou pohotovostí 

rozumíme situaci, kdy hrozí reálné riziko vzniku stávky, tedy nikoliv stávka jako taková. O 

právu na stávku je třeba uvaţovat i ve vazbě na svobodu kolektivního vyjednávání i na 

svobodu podnikání. [18], [19], [21]   

Co se týče klasifikace stávek, rozlišujeme jejich jednotlivé druhy či typy. První roz-

dělení je nasnadě. Jedná se o dělení podle právní úpravy a to na stávky upravené v zákoně 

o kolektivním vyjednávání a na ty mimo tento zákon. Podle poměru k právu je rozděluje-

me na legální, to jsou ty, které se pohybují v rámci, stanoveném právními předpisy. Účast 

na takové akci nemůţe být povaţována za porušení pracovní kázně. Na rozdíl od stávky 

nelegální tzv. divoké (anglicky wildcat strike). Její ilegalita můţe být kupříkladu způsobe-

na tím, ţe ji vyhlásí neoprávněný orgán. Stávky můţeme členit ještě například podle okru-

hu jejich účastníků. A to na podnikové, které se mohou týkat provozu jako celku (tzv. úpl-
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né) nebo jen některých zaměstnanců (tzv. neúplné), nadpodnikové, kterých se účastní za-

městnanci několika podniků, a generální, jeţ se týkají celého regionu, odvětví či celého 

státu. Podle způsobu realizace stávkové činnosti volíme mezi stávkami tradičními, kdy 

zaměstnanci nechodí do práce, stávkami okupačními (anglicky sit-down strike), kdy za-

městnanci setrvávají na pracovišti, ale nepracují. Jak jsem jiţ zmínil výše, lze stratifikovat 

stávky i na útočné, vedené za účelem dosaţení lepších podmínek, a obranné, jeţ se týkají 

poţadavku na zachování podmínek stávajících, a v úvahu přicházejí pouze za předpokladu, 

ţe má zaměstnavatel v úmyslu zhoršit podmínky, např. se chystá krátit mzdy, či hromadně 

propouštět. [21] 

Z časového hlediska mohou stávky trvat neomezeně dlouho, zpravidla aţ do splnění 

poţadavků, kladených zaměstnavateli. Mohou být také časově limitovány, jak tomu bývá u 

výstraţných stávek, které trvají třeba den nebo jen hodinu. Stávky můţeme dále posuzovat 

z hlediska jejich vztahu k prosazovanému poţadavku. Jedná se pak buď o stávku samostat-

nou, jeţ směřuje ke splnění vlastních poţadavků zaměstnanců. Pokud ale zaměstnanci 

stávkují na podporu poţadavků jiných stávkujících, jedná se o stávku solidární podpůrnou. 

V situaci kdy zaměstnanci stávkují namísto zaměstnanců, kterým toto právo nepřísluší, jde 

o solidární stávku zástupnou. I laická veřejnost si je vědoma rozdílů mezi stávkami politic-

kými, ke kterým dochází v souvislosti se změnami reţimů a ekonomickými krizemi a stáv-

kami hospodářskými, které směřují např. k tomu, aby byly vytvořeny lepší pracovní pod-

mínky. Článek 23 Listiny stanoví, ţe mají občané právo postavit se na odpor proti kaţdé-

mu, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, zaloţený 

Listinou pokud je znemoţněna činnost ústavních orgánů a účinné pouţití zákonných pro-

středků. V literatuře se setkáme i s dělením stávek na přerušované, pro něţ je typické, ţe 

zaměstnanci stávkují v krátkých časových intervalech po sobě a na navazující, které jsou 

charakterizovány tím, ţe kdyţ dostávkuje jedno pracoviště, neprodleně zahájí stávku jiné. 

[21]  

5.3  Stávka podle zákona o kolektivním vyjednávání 

Zákon o kolektivním vyjednávání definuje stávku jako krajní prostředek ve sporu o uza-

vření kolektivní smlouvy. Pokud nedojde k uzavření kolektivní smlouvy v řízení před 

zprostředkovatelem a odborová organizace ani zaměstnavatel nepoţádají o řešení sporu 

před rozhodcem lze takovéhoto prostředku pouţít. Stávku vyhlašuje její organizátor, kte-

rým je odborová organizace, a to prostřednictvím svých orgánů. Toto vyhlášení je ovšem 
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podmíněno alespoň dvou třetinovým souhlasem zaměstnanců, kterých se má kolektivní 

smlouva týkat zaměstnavatele a kteří jsou účastni hlasování o stávce. Takového hlasování 

se musí zúčastnit minimálně polovina zaměstnanců. Účastníkem stávky se rozumí zaměst-

nanec, který s ní souhlasil, a to po celou dobu jejího konání. Zaměstnanec, který se ke 

stávce připojil, se za jejího účastníka povaţuje ode dne svého připojení se ke stávce. Za-

městnancům, kteří se stávky neúčastní, nesmí být odborovou organizací bráněno v přístupu 

na pracoviště. Takovým osobám je zaměstnavatel povinen umoţnit vykonávat svou práci. 

Jinak mají právo na náhradu mzdy. Na rozdíl od účastníků samotných, kterým právo na 

mzdu ani na její náhradu nepřísluší a to z důvodu, ţe práci nevykonávají, ač ji vykonávat 

mohou. Odborové organizace jsou povinny zaměstnavateli minimálně tři pracovní dny 

předem písemně ohlásit den, kdy bude zahájena stávka, počet zaměstnanců, kteří se jí zú-

častní, jakoţ i její cíle a důvody a doloţit seznam pracovišť, které nebudou v provozu. Od-

borová organizace, která vyhlásila stávku nebo jinak rozhodla o jejím zahájení, rozhoduje 

také o jejím skončení. Je povinna to písemně oznámit zaměstnavateli a to bez zbytečného 

odkladu. Povinností zaměstnavatele je dodrţovat zákaz přijímání jiných osob na místa 

stávkujících zaměstnanců. [21], [22] 

Krajský soud rozhoduje o návrhu na nezákonnosti stávky, který je oprávněn podat 

státní zástupce či zaměstnavatel. Odborová organizace je logicky z tohoto okruhu vylouče-

na. Sám zákon o kolektivním vyjednávání vyjmenovává některé důvody nezákonnosti 

stávky. Nezákonná podle tohoto zákona je tak například stávka, které nepředcházelo řízení 

před zprostředkovatelem, s výjimkou solidární stávky nebo stávka která byla vyhlášena bez 

souhlasu potřebného mnoţství zaměstnanců. Pokud rozhodne soud o tom, ţe je stávka ne-

legální, je odborová organizace odpovědna zaměstnavateli za škodu, která mu takovou 

nezákonnou akcí byla způsobena a to na základě ustanovení občanského zákoníku. Účast 

na stávce je omluvenou absencí za předpokladů, ţe jde o stávku legální, proto nelze za-

městnance postihovat ani po nich poţadovat náhradu škody, byť byla zaměstnavateli pro-

kazatelně způsobena. Bylo by popřením samotného práva na stávku, kdyby byli zaměst-

nanci odpovědni za škodu, způsobenou přerušením práce z důvodu stávky. V situaci, kdy 

by došlo ke vzniku škody, která byla způsobena událostí, k níţ došlo v průběhu stávky, 

byla by zaloţena odpovědnost účastníka podle občanského zákoníku. [21], [22] 
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5.4 Stávka mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání 

Právo na stávku je zaručeno článkem 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 

Jediným zákonem, který provádí toto obecné ustanovení je zákon o kolektivním vyjedná-

vání. Ten ovšem stávku upravuje jen v souvislosti se sporem o uzavření kolektivní smlou-

vy. V tomto směru je tedy zákonná úprava nedostatečná. Nelze ovšem říci, ţe stávkování, 

na které se nevztahuje výše zmíněný zákon, je protiprávní. Jednalo by se o popření ústavně 

zaručeného práva. Touto problematikou se také zabývaly české soudy, v roce 1993 Měst-

ský soud v Praze vydal rozsudek,
19

 ve kterém vyjádřil názor, ţe z absence prováděcího 

zákona nelze dovodit závěr, ţe není-li prováděcí zákon, není ani právo. Řízení před tímto 

soudem se týkalo výstraţné politické stávky na ţeleznici, která byla vyhlášená a organizo-

vaná Federací strojvůdců a na základě které strojvůdci jednu hodinu, dne 1. 10. 1991, za-

stavili práce. Jednalo se o stávku částečnou. Jejich zaměstnavatel, kterým byly České 

dráhy, se u soudu ţalobou domáhal vyslovení nezákonnosti stávky. Městský soud ve svém 

rozsudku rozhodl, ţe i kdyţ se nejednalo o stávku o uzavření kolektivní smlouvy, nelze ji 

povaţovat za nezákonnou.  Ustanovení čl. 27 odst. 4 vykládá tak, ţe obecně toto ustanove-

ní upravuje právo na stávku, které však můţe být garantováno za konkrétnějších podmínek 

zvláštním zákonem. [22], [23] 

Z ţádného právního předpisu nevyplývá a nelze to ani dovodit výkladem čl. 27 odst. 

4 Listiny, ţe jakékoli jiné stávky neţ stávky upravené prováděcím zákonem, jsou zakázá-

ny. Odborná veřejnost veskrze s odůvodněním soudu souhlasí, ale existují i hlasy, které 

tvrdí, ţe úprava zákonnosti stávek patří do oblasti práva veřejného a tudíţ by se měla drţet 

zásady, ţe co není dovoleno, je zakázáno. S takovým názorem se ale nelze ztotoţnit, uţ i 

třeba z toho důvodu, ţe je evidentní, ţe důsledky samotné stávky zasahují do práva sou-

kromého a i ţaloby na náhrady škod, které vznikly v na základě stávky, jsou ţalobami sou-

kromoprávními. Zákonností stávky se ve svém rozsudku
20

 zabýval i odvolací Vrchní soud 

v Praze, který potvrdil argumentaci zaměstnavatele, který namítal, ţe se stávkou souhlasila 

pouze většina strojvůdců, nikoliv ale většina dráţních zaměstnanců. Soud dále poukázal na 

§ 17 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání, ţe k vyhlášení stávky je potřeba, aby byl 

vysloven souhlas většinou zaměstnanců, kterých se má kolektivní smlouva týkat, v tomto 

                                                 

19
 č. j. 31 C 1909/92-34 

20
 6 Cdo 4/1993 
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případě tedy všech zaměstnanců Českých drah. Soud se dále zabýval objasněním charakte-

ru ţaloby na určení nezákonnosti stávky. V samotném výroku uvedl, ţe ţaloba o určení 

nezákonnosti stávky je ţalobou svého druhu, kterou nelze podřadit pod ţádný z druhů ţa-

lob demonstrativně vypočtených v § 80 o.s. ř. Dle soudu má podání této ţaloby oporu v § 

21 zákona o kolektivním vyjednávání, tudíţ lze ţalobu projednat bez nutnosti prokazovat 

ţalobcův naléhavý zájem na určení nezákonnosti. Co se týká podání ţaloby, není nutno 

čekat na zahájení stávky, můţe být podána uţ po vyhlášení samotném. Soud dále uvedl, ţe 

nezákonnost stávky nemůţe být posuzována v jiném řízení neţ podle § 21 zákona o kolek-

tivním vyjednávání, a to ani jako otázka předběţná. Proti výše zmíněnému rozsudku však 

podal ţalovaný dovolání k nejvyššímu soudu. Ten se ve svém rozsudku
21

 ztotoţnil 

s právním názorem odvolacího soudu, týkající se toho, ţe ţalobce nemusí prokazovat nalé-

havý právní zájem na určení nezákonnosti stávky. Právní názor odvolacího soudu ale ne-

podpořil v otázce okamţiku, kdy lze ţalobu na určení nezákonnosti stávky podat. Právo na 

stávku je podle něj subjektivním právem odborové organizace, která je oprávněna s ním 

nakládat. Pokud byla stávka vyhlášena, ale nikoliv ještě zahájena, můţe ji odborová orga-

nizace kdykoliv odvolat. Tudíţ by ke stávce nedošlo. Jednalo by se jen o moţnou právní 

skutečnost budoucí. Přičemţ ţaloba by mohla být podána aţ po samotném vyhlášení stáv-

ky. [22], [23] 

Legálností stávky se zabýval v roce 1998 i Vrchní odvolací soud v Praze. Jednalo se 

o kolektivní akci ţelezničářů, která byla rozhodnutím Městského soudu v Praze označena 

za nezákonnou. S tímto názorem se však Vrchní soud neztotoţnil, rozsudek Městského 

soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení, v němţ je soud prvního stupně vázán jeho práv-

ním názorem. Vrchní soud v odůvodnění svého rozhodnutí
22

 uvedl názor, ţe pokud zákon 

upravující právo na stávku, mimo zákon o kolektivním vyjednávání, nebyl dosud vydán, je 

třeba, aby soud v rámci aplikace a interpretace příslušného ustanovení čl. 27 Listiny pouţil 

obecných způsobů a metod výkladu právních norem. Při tomto výkladu s ohledem na znění 

čl. 10 Ústavy ČR musí respektovat a přihlíţet téţ k mezinárodním úmluvám o lidských 

právech, jimiţ je ČR vázána, a které mají přednost před zákonem. Ty by pak měly přednost 

i před zákonem, který by snad skutečně právo na stávku omezil jen na případy, se kterými 

počítá zákon o kolektivním vyjednávání. Vrchní soud v odůvodnění dále odkazuje 
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na Nález ústavního soudu ČR,
23

 který označil jako úmluvy o základních lidských právech 

a svobodách ve smyslu čl. 10 Ústavy i Úmluvu č. 87 a Úmluvu č. 98. Předmětné úmluvy 

se sice o právu na stávku výslovně nezmiňují, avšak členské státy MOP uznaly toto právo 

za legitimní prostředek pracovníků a jejich organizací k ochraně jejich ekonomických 

a sociálních práv a zájmů, jako základní právo vyplývající ze svobody sdruţování. Nejvyš-

ší soud ve svém rozhodnutí
24

 z roku 2002 mimo jiné uvedl, ţe ač je moţno se ustanovení 

Listiny, upravující právo na stávku, domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení 

provádějí, přičemţ zákonné podmínky pro uplatnění práva na stávku jsou upraveny toliko 

v zákoně o kolektivním vyjednávání, neznamená, ţe právo na stávku lze v České republice 

uplatňovat pouze v mezích tohoto zákona. Soud dále prohlásil, ţe nelze přehlédnout, ţe 

ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, ţe kaţdý můţe činit, co mu není zákonem za-

kázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  A ţe uvedený základní princip 

pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i 

při posuzování otázky zákonnosti stávky konané mimo rámec zákona o kolektivním vyjed-

návání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektiv-

ním vyjednáváním, plyne z toho závěr, ţe jiného omezení práva na stávku v českém práv-

ním řádu není. Platí tedy, ţe právo na stávku je zaručeno článkem 27 odst. 4 Listiny, aniţ 

by bylo v souladu s ústavními principy omezeno, tedy s výjimkou stávek v souvislosti s 

kolektivním vyjednáváním. Z tohoto rozhodnutí celkově vyplývá, ţe pokud byla v rámci 

stávky, zaměstnanci částečně či úplně přerušena práce s cílem ochrany jejich hospodář-

ských nebo sociálních zájmů, nelze takové jednání povaţovat za protiprávní, protoţe za-

městnanci vykonávají pouze právo na stávku, které jim přísluší. Problémem se zabýval i 

ústavní soud, který se ve svém nálezu
25

 ze dne 5. října 2006 vyslovil v tom smyslu, ţe vy-

konávání práva na stávku dle Listiny základních práv a svobod, které není zákonem dále 

upraveno, nemůţe být popřeno a soudy i v takovém případě, při absenci zákonné úpravy, 

musí tomuto právu ochranu poskytnout, jinak by se dopustily odepření spravedlnosti (de-

negatio iustitiae). I argumentace odborné veřejnosti poukazující na článek 2 odst. 3 Listiny, 

který říká, ţe kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá je výstiţná. [22], [23] 
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S klidem v duši tedy můţeme prohlásit, ţe stávka sice v zákoně neupravená, není nelegální 

pouze v případě, ţe je jejím cílem ochrana jiných hospodářských a sociálních zájmů. Stejné 

stanovisko zastává i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí
26

.  Slovíčko „ jiný“ zde bylo pouţi-

to z toho důvodu, protoţe i účelem stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je 

ochrana hospodářských a sociálních zájmů. Ve všech dalších případech, kdy není cílem 

stávky ochrana výše zmíněných zájmů, ale kdy jde například o personální poţadavky za-

městnanců, jde o porušení povinností vyplývajících z pracovně právních předpisů a to mů-

ţe vést v konečném důsledku k výpovědi, či jednostrannému okamţitému zrušení pracov-

ního nebo obdobného poměru. Z důvodu nepřijetí adekvátní právní úpravy nelze omezovat 

výkon práva, které je zaručeno v článku 27 odst. 4 Listiny, pokud bude vykonáváno 

s plným šetřením práv zaměstnavatelů i osob na stávce nezúčastněných. V případě rozho-

dování o ţalobě na určení zákonnosti stávky bude rozhodovat vţdy soud. Pokud by rozhodl 

o tom, ţe je stávka nezákonná a stávkující zaměstnanec by přesto ve stávce setrvával a tím 

by docházelo k zanedbávání či neplnění jeho pracovních povinností, vztahovala by se i na 

něj ustanovení zákoníku práce o výpovědi a okamţitém zrušení pracovního poměru za-

městnavatelem. [22], [23] 

Tedy podtrţeno shrnuto, stávky mimo reţim zákona o kolektivním vyjednávání jsou 

moţné a nelze na ně ani analogicky aplikovat proceduru podle zákona o kolektivním vy-

jednávání.  

5.5 Problematika stávky z hlediska ekonomického 

Stávku, jako konflikt mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, je nutno povaţovat za sa-

mozřejmou součást vztahů, které mezi takovými subjekty vznikají v oblasti fungující trţní 

ekonomiky. Pro hospodářský rozvoj je beze vší pochybnosti pozitivní, pokud nedochází 

k sociální nestabilitě a je udrţován sociální smír. Právo přerušit nabídku své práce je prá-

vem, které je imanentní všem zaměstnancům pouze s určitými výjimkami. Jemu odpovídá 

právo zaměstnavatelů respektive managementu přerušit výrobu a zaměstnávání pracovní-

ků. Existence menšího počtu stávek, by ale neměla vést k předpokladu, ţe jsou udrţovány 

dobré pracovní vztahy. Nespokojenost zaměstnanců můţe být neprojevena, coţ směřuje 

ke zdání falešné stability, která přispívá k neefektivnosti a tím pádem i vzniku ztrát. Stávka 

i výluka jsou prostředky, které zdánlivě paradoxně udrţují rovnováhu moci a stabilitu mezi 
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managementem a odbory. Při absenci těchto institutů by docházelo k situacím, kdy silnější 

strana vnucuje svoji vůli straně slabší. A ta je pak nucena se jí podřídit. V současném ná-

rodním hospodářství jsou obě strany způsobilé si navzájem způsobit závaţné škody a to jak 

z hlediska ekonomického tak i sociálního. Stávkou však netrpí jen zaměstnavatelé ale i 

stávkující, kterým po dobu jejich nepřítomnosti v práci nenáleţí mzda ani její náhrada. 

Toho jsou si odbory vědomy. I to je jedním z faktorů, které přispěly k omezování stávko-

vých aktivit, dalším je nepochybně i sníţení zaměstnanosti v oborech, které mají vyšší 

sklon ke stávkování. Forma a trvání stávek se oproti minulosti také změnily. Jedná se uţ 

převáţně o krátkodobé akce, které jsou ale v dnešní globalizované ekonomice schopny 

způsobit nemalé škody a to i nezúčastněné veřejnosti. A právě schopnost způsobit škody 

určuje vyjednávací sílu odborů, která je odvislá od míry závaţnosti takových škod. Napří-

klad stávkování řidičů v nákladní dopravě v době před Vánocemi zlepšuje jejích vyjedná-

vací pozici, protoţe by nedodáním zboţí byla obchodníkům způsobena škoda mnohem 

vyšší, neţ kdyby tak učinili jindy. Pokud by stávkovali aţ po svátcích, byla by pravděpo-

dobnost dosaţení jejich poţadavků podstatně niţší. Skutečností tedy je, ţe silnější pozici 

mají ty odborové organizace, které sdruţují zaměstnance pracující v odvětvích, která zajiš-

ťují bezproblémový chod ekonomiky či státu a obstarávají tak základní ekonomické statky. 

[24] 

Veřejnost se celkem pochopitelně staví odmítavě k protestním akcím v případech, 

kdyby tím mohly být ohroţeny ţivoty, zdraví, nebo majetek obyvatel. Takové situace pak 

často vyuţívají vlády k vytvoření jakéhosi protitlaku vůči stávkujícím. Častým důvodem 

stávek bývá především dosaţení mzdových poţadavků, čím dál významnější roli v naší 

ekonomice začínají hrát stávky, které jsou motivovány snahou o zlepšení jiných pracov-

ních podmínek. [24] 

Podle tzv. Chamberlainova modelu vyjednávacího procesu, je negociační síla chápá-

na jako schopnost subjektu docílit souhlasu druhé strany s podmínkami, které tento subjekt 

předkládá. Ta bude záviset na tom, jak vysoké budou náklady potencionálního nesouhlasu 

ve srovnání s náklady potencionálního souhlasu. Zjednodušeně řečeno, jestli bude pro ma-

nagement výhodnější (méně nákladnější) souhlasit nebo nesouhlasit s poţadavky odborů.  

Předpokládejme, ţe jediným poţadavkem stávkujících je navýšení mzdy. Náklady nesou-

hlasu managementu se mzdovými nároky odborů, jsou tvořeny ztrátou zisku, který nebude 

zaměstnavatel během stávky generovat. Náklady souhlasu s poţadavky jsou představovány 
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také sníţením zisku, ke kterému ale dojde zvýšením mezd. Prakticky totoţný je myšlenko-

vý proces odborových organizací. Ty také porovnávají náklady souhlasu a nesouhlasu 

s nabídkou managementu. Charakteristické pro vyjednávací proces je, ţe se uskutečňuje 

v prostředí nedokonalé informovanosti. Odbory neví, jaká je nejzazší hranice toho, kam aţ 

je zaměstnavatel ve svých ústupcích ochoten zajít. Management zase neví, jaký minimální 

nárůst mezd by odborům ve skutečnosti stačil. Obě strany mohou svou vyjednávací pozici 

zlepšit, tak ţe budou na druhého působit tak, aby vzrostly náklady jeho nesouhlasu a sníţi-

ly se náklady jeho souhlasu. V souvislosti s tím rozlišujeme taktiku donucovací a taktiku 

přesvědčovací. Při uplatňování donucovací taktiky jsou podtrhovány a zvýrazňovány ně-

které nepříznivé důsledky, které by mohly nastat v případě nesouhlasu s navrhovanými či 

nabízenými podmínkami, které byly zatím opomíjeny. U taktiky přesvědčovací jsou při-

pomínány výhody, které by druhé straně plynuly na základě přijetí navrţených podmínek. 

[24] 

Vliv na vyjednávací pozici má i fáze ekonomického cyklu, ve které se národní hos-

podářství právě nachází. Konjunktura negociační pozici odborů zesiluje. Zaměstnanci si 

mohou relativně snadno najít nové pracovní místo v případě, výluky nebo uzavření podni-

ku. Zaměstnavatelé hůře hledají nové náhradní pracovní síly. Firmy nevyrábějí „ na sklad“. 

V případě plného vyuţití kapacit, nestačí uspokojovat své zákazníky a přicházejí tak o 

zisk. Coţ vede ke zlepšení vyjednávací pozice odborů. V opačné situaci, kdy ekonomiku 

postihne krize. Dostává se do fáze recese. Zatímco podniky mají plné sklady výrobků a 

tudíţ je stávka do vyprodání zásob nepoškodí, zaměstnanci obtíţně hledají nová místa, 

proto se raději spokojí s horšími podmínkami u zaměstnavatele stávajícího. Management si 

můţe mezi pracovníky vybírat. Tedy jeho negociační pozice je posílena. Ta je závislá i na 

mnoha dalších faktorech. Jedním z nich můţe být i velikost podniku a jeho kapitál. Přece 

jen si velký nadnárodní podnik můţe dovolit, krýt náklady, které mu vznikly v souvislosti 

se stávkou jeho zaměstnanců, mnohem déle neţ drobný podnikatel. Pokud má ještě ke 

všemu dominantní postavení na trhu, můţe tyto náklady promítnout i do cen svých produk-

tů. V kaţdé demokratické společnosti, při selhání principů, které mají směřovat 

k znovunastolení sociálního smíru, by měly existovat různé instituce a osoby, které jsou 

schopny dosáhnout kompromisního řešení působením své autority (například političtí 

představitelé). Měly by se vyvarovat jednostranných stanovisek a snaţit se objektivně do-

sáhnout dohody. [24] 
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5.6 Osobní omezení 

Listina základních práv a svobod zaručuje právo stávku a to za podmínek stanove-

ných zákonem. Zároveň jej ale hned omezuje některým skupinám zaměstnancům. Nepři-

znává jej soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpeč-

nostních sborů. Jedná se o orgány moci soudní a výkonné, jejichţ nepřetrţitá činnost je 

nezbytná pro fungování státu. Článek 44 Listiny zmocňuje zákon k omezení tohoto práva 

zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí i osobám v po-

voláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu ţivota a zdraví. Zákonem, který 

provádí ustanovení Listiny, je v současnosti pouze zákon o kolektivním vyjednávání, pů-

vodně se počítalo i se sluţebním zákonem. Ten ale dosud nenabyl účinnosti (odloţena na 

rok 2012) a pouze bůh a zákonodárce ví, zdali jí někdy vůbec nabude. Pomalu se totiţ za-

číná hovořit o vytvoření zcela nového zákona o státní sluţbě. [25] 

Zákon o kolektivním vyjednávání rozšiřuje okruh osob, na které se vztahuje omezení 

práva stávkovat vyjádřeného v Listině. V § 20 písm. g) aţ k) výše zmíněný zákon vypočí-

tává osoby, jejichţ stávkování povaţuje za nezákonné. Jedná se o zaměstnance zdravotnic-

kých zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo 

zdraví občanů. Dále jde o zaměstnance při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení 

se štěpným materiálem a zařízení ropovodů a plynovodů. V písmeně i) zákon moţná tro-

chu zbytečně opakuje ustanovení Listiny o zákazu stávkování soudců prokurátorů a pří-

slušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, k nimţ ještě bez zjevného důvodu připojil 

zaměstnance při řízení a zabezpečování letového provozu. Podle § 13 odst. 2 zákona o ko-

lektivním vyjednávání pokud vznikne spor o uzavření kolektivní smlouvy na pracovišti, 

kde je zakázáno stávkovat, bude rozhodčí řízení provedeno před rozhodcem určeným Mi-

nisterstvem práce a sociálních věcí. Tento postup se týká kaţdé kolektivní smlouvy, která 

se týká pracoviště, kde je zakázáno stávkovat. Vymezení pracovišť, kde je z důvodu ohro-

ţení ţivota, zdraví či majetku zakázáno stávkovat by mělo být určeno v pracovních řádech 

zdravotnických zařízení, jaderných elektráren, zaměstnavatelů provozujících letový provoz 

atd. Takové řády by měly vymezit minimální počet zaměstnanců nezbytných pro ten kon-

krétní provoz. Samotný pojem „pracoviště, kde je zakázáno stávkovat“ Jan Kostečka defi-

nuje jako konkrétní prostor pro výkon prací nezbytných pro zabezpečení takového provo-

zu, jehoţ přerušení nebo zastavení by mohlo ohrozit ţivot a zdraví lidí nebo způsobit znač-

né škody na majetku. [25] 
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6 VÝLUKA 

Pod pojmem výluka rozumíme částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem. 

Jejím cílem je prosazení hospodářských nebo sociálních zájmů. Jedná se tedy o formu 

nátlaku zaměstnavatele na zaměstnance, který spočívá v tom, ţe zaměstnanci není umoţ-

něno vykonávat práci. Tudíţ mu podle zákoníku práce nepřísluší mzda, na kterou má za-

městnanec nárok pouze v případě, ţe práci opravdu vykonává. Přísluší mu ale náhrada 

mzdy ve výši poloviny průměrného výdělku, pokud se nejedná o nezákonnou výluku. Na 

rozdíl od stávky, kterou povaţujeme za běţnou legální formu prosazování zájmů zaměst-

nanců, je výluka jevem výjimečným a to i z toho důvodu, ţe zaměstnavatel disponuje i 

jinými, vhodnějšími prostředky, jenţ jsou upraveny především v zákoníku práce, 

k dosaţení svých cílů.  

Listina se o právu na výluku v ţádném svém ustanovení nezmiňuje. Jedná se o právo, 

které je zaručeno pouze zákonem o kolektivním vyjednávání. Coţ značí jistou disproporci 

mezi právem na stávku a právem na výluku jako jeho protikladem. Nedojde-li k uzavření 

kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepoţádají o 

řešení sporu rozhodce, můţe být jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy vyhlášena výluka. Její zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměst-

nanců, vůči nimţ je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel oznámit příslušnému odboro-

vému orgánu alespoň 3 pracovní dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen 

oznámit výluku zaměstnancům, vůči nimţ je uplatněna.  

Stejně jako je tomu u stávky i u výluky platí, ţe návrh na určení její nezákonnosti jsou 

oprávněni podat pouze státní zástupce a odborová organizace. I o tomto návrhu rozhoduje 

krajský soud. Jeho příslušnost se řídí místem sídla zaměstnavatele, proti němuţ návrh smě-

řuje. Řízení je upraveno v občanském soudním řádu. Pokud zaměstnanec nemohl konat 

práci, kvůli tomu, ţe vůči němu byla uplatněna výluka, jedná se o překáţku v práci na stra-

ně zaměstnavatele. Nároky plynoucí z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení 

zaměstnance se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo. Výluku nesmí zaměstnavatel vy-

hlásit za stavu branné pohotovosti státu ani v době mimořádných opatření. Jednalo by se o 

nezákonnou výluku. Stejně jako v případech, kdy by ji zaměstnavatel vyhlásil vůči za-

městnancům zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohro-

ţení ţivota nebo zdraví občanů. Dále ji nesmí uplatnit vůči zaměstnancům pracujícím při 

obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízením ropovo-

dů nebo plynovodů. Nezákonná je i výluka vztahující se na soudce, státní zástupce, pří-
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slušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a na zaměstnance při řízení a zabezpečování 

letového provozu, zaměstnance jednotek poţární ochrany, členy záchranných sborů a za-

městnance zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohroţení ţi-

vota nebo zdraví občanů, popřípadě majetku. Dále je výluka nezákonná směřuje-li vůči 

zaměstnancům, kteří pracují v oblastech postiţených ţivelnými událostmi, ve kterých byla 

příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření. Výluka je ukončena, na zákla-

dě rozhodnutí zaměstnavatele, který ji vyhlásil. Toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu 

oznámí písemně příslušnému odborovému orgánu. Má také povinnost oznámit ukončení 

výluky těm svým zaměstnancům, vůči nimţ byla uplatněna. 

Od vydání zákona o kolektivním vyjednávání v České republice neproběhla jediná vý-

luka. Není sloţité přijít na to proč. Pro zaměstnavatele by vyhlášení výluky znamenalo 

zvýšení nákladů a tím ke sníţení ekonomického profitu. V případě úspěšného dosaţení 

cíle, který byl výlukou sledován, by se v dlouhodobém horizontu hospodářské postavení 

zaměstnavatele zlepšilo. V krátkodobém horizontu by ale nutně došlo ke ztrátám, které sice 

závisí ještě na dalších faktorech, ale které by v krajním případě mohly vést i k existenčním 

potíţím. Takové riziko je pro zaměstnavatele příliš vysoké a tedy neakceptovatelné. 

V případě zastavení prací ze strany zaměstnavatele, tak dochází k situaci, ţe se pod tlakem 

místo zaměstnanců začne nacházet zaměstnavatel sám. Coţ vede k otázce potřebnosti 

právní úpravy výluky v právním řádu ČR. 
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7 PRÁVO NA STÁVKU V NĚKTERÝCH ZEMÍCH EU 

Ve většině států Evropské unie není právo na stávku upraveno zákonem. Pokud v ně-

kterých zemích zákonná regulace existuje, týká se především otázek procesních. K určitým 

omezením ale dochází ve všech těchto státech, jde například povinnost usilovat o smírné 

řešení sporů, zákaz stávkování určitých skupin zaměstnanců např. státních úředníků. Na 

rozdíl od České republiky nebývají cíle stávkování okleštěny pouze na dosaţení hospodář-

ských a sociálních poţadavků. V některých státech je právo na kolektivní akce povaţováno 

za právo individuální (Francie, Itálie), zatímco v jiných jde o právo kolektivní (Německo, 

Řecko, ČR). Vybral jsem dvanáct zemí EU. Některé z nich mají s ČR společnou hranici, 

jiné mají obdobnou velikost, srovnatelnou ţivotní úroveň anebo jsou z hlediska právní re-

gulace svých kolektivních akcí prostě jen zajímavé. [26], [27] 

7.1 Francie 

Francie je zemí, pro niţ je stávkování typické. V preambuli francouzské ústavy je 

stanoveno, ţe právo na stávku se vykonává v rámci zákonů, které ho upravují. Tato úprava 

se ale týká pouze veřejného sektoru. V soukromém sektoru je nutno se řídit především ju-

dikaturou. Stávka musí sledovat zákonný cíl. Pokud by byla vedena na podporu poţadav-

ků, které od zaměstnavatele nelze objektivně poţadovat mohla by být posouzena jako ne-

zákonná. Není moţné krátkodobě přijímat nové zaměstnance jako náhradu za účastníky 

stávky, ale lze po stávajících vyţadovat práci přesčas, aby tak byly plněny pracovní normy.  

Zakázány jsou stávky z politických důvodů, protoţe byly vnímány jako kritika vládní poli-

tiky. Pokud ale směřují vůči státu, jako zaměstnavateli, nemůţe být z tohoto důvodu pro-

hlášena jejich nezákonnost. Zastavení práce je moţné jen z důvodu prosazení průmyslo-

vých poţadavků. Zaměstnanci disponují poměrně širokými moţnostmi uplatnění svého 

ústavního práva stávkovat. Jejich kolektivní akce se mohou týkat jediného podniku, odvět-

ví či celého státu. Zajímavostí je, ţe ve Francii je výluka povaţována za nelegální. [26], 

[27]  

Typy kolektivních akcí: 

 Opakovaná nebo přerušovaná stávka, která trvá krátkou dobu 

 Rotující stávka (stávkuje vţdy pouze jedna skupina stávkujících, a skupiny se 

navzájem střídají) 

 Solidární stávka (legální pouze pokud je v rámci jednoho podniku či skupiny) 
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7.2 Německo 

V Německu bychom marně hledali jakákoliv zákonná ustanovení o průmyslových 

akcích. Je nutno vycházet hlavně z judikatury. Právo na stávku se odvozuje od práva na 

sdruţování, které je ústavně zakotveno. Lze jej smluvně omezit. Stávky jsou přípustné 

pouze v případě, ţe směřují k uzavření kolektivní smlouvy a dosaţení cílů, které mohou 

být takovou smlouvou upraveny. Průmyslovou akci je oprávněna iniciovat jen odborová 

organizace. Ta můţe být hnána k odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonnou stávkou. 

Zaměstnavatelé mohou zaměstnance, kteří stávkují, nahradit jinými, pouze pokud se tito k 

výkonu práce místo stávkujících sami přihlásí, jde o tzv. stávkokaze. Německý soud pro 

pracovněprávní spory určil, ţe stávku mohou svolat pouze strany, které mají pravomoc 

uzavírat kolektivní smlouvy (např. odborové organizace), cílem stávky musí být zajištění 

nebo zlepšení pracovních podmínek prostřednictvím vyjednávané kolektivní smlouvy. Mu-

sí být dodrţena povinnost zdrţet se kolektivní akce, stávka nesmí porušovat základní usta-

novení pracovního práva a musí být pouţita pouze jako krajní řešení. Právo na stávku ne-

přísluší zaměstnancům státu. [26], [27]  

Typy kolektivních akcí:  

 Všeobecná stávka 

 Stávka, které se účastní pouze některé skupiny zaměstnanců určitého podniku 

nebo odvětví 

 Výstraţná stávka 

 Navádění ke stávce 

 Sekundární stávka 

Sekundární stávka je zákonná pouze za předpokladu, ţe jejím cílem není prosazování 

zájmů účastníků, ţe má dopad na stranu účastnící se primárního sporu, je spravedlivá a 

přiměřená svému cíli a je nutná. Podmínkou její zákonnosti je také legálnost stávky pri-

mární. [27] 

7.3 Rakousko 

V Rakousku se stát příliš nevměšuje do výměny názorů mezi zaměstnanci a zaměst-

navateli vznikajících v rámci pracovního boje. Nesnaţí se tuto oblast usměrňovat zvláštní-

mi předpisy. Ústava ani zákony neupravují podmínky, za jakých lze stávkovat. Neexistuje 

zde ani judikatura, která by se týkala kolektivních akcí. V koaličním nebo antiterorovém 
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zákoně, se nachází některá ustanovení, na základě kterých jsou stávky tolerovány. Jako 

nezákonná bude posuzována kolektivní akce, která je bezdůvodná, jakoţ i ta která se týká 

poţadavků upravených v dosud platné kolektivní smlouvě. V průběhu stávky nesmí za-

městnavatel nahrazovat stávkující zaměstnance jinými osobami. Účast zaměstnance na 

stávce můţe zaloţit jeho občanskoprávní, popřípadě trestněprávní odpovědnost (v případě 

nelegální stávky).[26 ], [27] 

Typy kolektivních akcí: 

 Úplné zastavení práce 

 Částečné zastavení práce 

 Selektivní stávka (zaměřená na jen na některé úseky určitého odvětví nebo 

podniku) 

 Výstraţná stávka 

 Bojkot (odmítání zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele) 

7.4 Polsko 

Podle článku 59 polské Ústavy mají odborové organizace právo organizovat stávky 

zaměstnanců nebo jiné formy protestních akcí v rámci omezení stanovaných zákonem. Za 

účelem ochrany veřejného zájmu můţe být ze zákona zakázána stávka určitých kategorií 

zaměstnanců nebo zaměstnanců určitých odvětví. Na úrovni zákonné je pramenem práva 

na stávku zákon o řešení kolektivních pracovních sporů. Zaměstnavatel musí zahájit vy-

jednávání se zaměstnanci, pokud vznikne kolektivní spor. Pokud vyjednávání nikam neve-

de, můţe být vyhlášena stávka. Je jí moţno pouţít aţ jako krajní řešení. Po dobu trvání 

stávky trvá pracovní poměr zaměstnance, nemá sice po tuto dobu nárok na mzdu, ale na-

příklad sociální dávky pobírat můţe. Stávku vyhlašuje odborová organizace. Stávkovat 

však nemohou policisté, vojáci, zaměstnanci národní zpravodajské sluţby, soudci a jiní 

státní zaměstnanci. Účast na legální stávce není porušením pracovních povinností. A kaţ-

dý, kdo zabrání vedení kolektivního sporu, který není nezákonný, je sankcionován. Odbo-

rový svaz jiné organizace můţe vyhlásit stávku na podporu zaměstnanců, kterým toto prá-

vo nepřísluší. Jedná se o tzv. sekundární stávku a toto je jediný případ, kdy je podle pol-

ských právních předpisů legální. [26], [27] 

Typy kolektivních akcí: 

 Běţná stávka 
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 Výstraţná stávka 

 Solidární stávka 

Solidární stávka je zákonná jen pokud probíhá na podporu zaměstnanců, kteří nemají 

právo na stávku. [27] 

7.5 Maďarsko 

Zákonem, který upravuje právo na stávku je zákon číslo VII z roku 1989. A provádí 

tak ustanovení článku 70/C Ústavy. Toto kolektivní právo je omezeno cílem, kterého můţe 

být dosaţeno a tím je zajištění ekonomických a sociálních zájmů. Mimo tento okruh, ko-

lektivní akce překračují hranici legality. Přípustné jsou všechny typy a druhy stávek. 

Oprávněnými subjekty k jejich vyhlášení jsou jen zaměstnanci a odborové organizace, ni-

koliv třeba podnikové rady. Stávkovat nemohou např. osoby pracující v soudnictví či v 

ozbrojených silách. Dále nelze vyhlásit a vést stávku za prosazení poţadavků upravených 

v platné kolektivní smlouvě. Stejně tak ji nelze vést ani v případě, ţe nepředcházelo smírčí 

řízení, ani v situaci, kdy by mohly být ohroţeny lidské ţivoty, zdraví nebo ţivotní prostře-

dí. Účastnící se zaměstnanci nemají nárok na mzdu ani její náhradu. [27] 

Typy kolektivních akcí: 

 Přerušení práce 

 Práce podle smlouvy 

 Stávka vsedě 

 Rotující stávka 

 Výstraţná stávka (maximálně na 2 hodiny) 

 Solidární stávka 

7.6 Řecko 

Prameny práva řecké úpravy práva na stávku jsou, kromě Ústavy, občanský zákoník 

a zákon č. 1264. Nelze opomenout ani rozhodnutí soudů, které se problematikou kolektiv-

ních akcí nesčetněkrát zabývaly. Ústava zmiňuje i odbory jako zástupce pracujících, kteří 

jsou povoláni k tomu, aby chránili a prosazovali jejich ekonomické a obecné pracovně-

právní zájmy. Jen valné shromáţdění odborové organizace můţe rozhodnout o zahájení 

stávky. Pokud tak učiní jednotlivci nebo neorganizované skupiny zaměstnanců, nelze ho-

vořit o zákonné protestní akci. Zúčastní-li se zaměstnanec takové akce, je automaticky 
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propuštěn. V případě soudních úředníků a příslušníků ozbrojených sil je právo na stávku 

zakázáno. Státní úředníci, úředníci samosprávných celků a zaměstnanci veřejnoprávních 

podniků, jejichţ chod je pro zajišťování základních potřeb obyvatel nezbytný, podléhají 

zvláštní restriktivní zákonnému reţimu. Jiným stávkujícím veřejným zaměstnancům můţe 

být vypovězena pracovní smlouva. [27]  

Typy kolektivních akcí: 

 Generální stávka 

 Částečná stávka 

 Zpomalení práce 

 Solidární stávka 

 Práce podle smlouvy (zaměstnanci se přesně řídí popisu práce v pracovní 

smlouvě) 

7.7 Slovensko 

Právo na stávku je na Slovensku upraveno prakticky stejně jako v ČR. Primárně je 

zakotveno v Ústavě, dále pak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který byl přijat ještě za 

dob společného státu. I u našich východních sousedů existují kromě stávek ve sporech o 

uzavření kolektivní i stávky mimo tento rámec. A ani u nich zatím nedošlo k přijetí potřeb-

né legislativy, která by komplexně upravovala tento typ kolektivních akcí. Podle zákoníku 

práce mají zaměstnanci právo na kolektivní vyjednávání a na stávku. Zákon o bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
27

 umoţňuje, 

aby bylo moţno v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu omezit základní práva a svo-

body buď na celém, nebo jen na části území Slovenska. Včetně práva petičního a práva na 

stávku.  Zatím je omezeno právo na stávku ústavním zákonem jen za války, válečného, 

výjimečného anebo nouzového stavu. 

7.8 Velká Británie 

Ve Spojeném království nepatří právo na stávku mezi základní občanská práva. Je 

upraveno v tzv. konsolidačním zákoně (zákon o odborech a pracovních vztazích), který 

určuje, jaké záleţitosti mohou být předmětem pracovního sporu. Kolektivní spor, který je 

                                                 

27
 č. 227/2002 Z.z 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=528&pr=0.11&wid=272&tstamp=1292353553&pid=817&cd=00124adf5fcbc8a632af237842bd455a
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kryt imunitou, která mu můţe být udělena, je konflikt mezi zaměstnanci a zaměstnavate-

lem, týká-li se určitých záleţitostí na pracovišti. Pokud akce není chráněna imunitou, jedná 

se o porušení pracovní smlouvy a zaměstnanec můţe být propuštěn. Není povoleno konat 

stávky politické a ani solidární. Zaměstnavateli musí minimálně sedm dní před dnem ko-

nání akce doručeno oznámení, ve kterém budou uvedení zaměstnanci, kteří se účastní akce, 

dále označení jejich pracovišť, datum konání akce a určení o jaký typ akce půjde. Aby ne-

mohl zaměstnavatel podat soudu návrh na určení její nezákonnosti, je třeba dodrţovat sta-

novené postupy. Jedná se například o výše zmíněné oznámení zaměstnavateli, ale také na-

příklad i procedura hlasování o stávce odborovou organizací. Podle zákona o pracovních 

vztazích je protiprávní propustit zaměstnance, který se účastnil kolektivní akce chráněné 

imunitou, pouze nebo hlavně z důvodu, ţe se jí účastnil. Přistupuje zde ještě podmínka, ţe 

tak zaměstnavatel musí učinit v zákonem stanovené lhůtě. [27]  

Typy kolektivních akcí: 

 Práce podle smlouvy 

 Zpomalení práce 

 Navádění ke stávce (legální pouze za předpokladu, ţe probíhá poklidnou 

formou a jen na pracovišti zúčastněných zaměstnanců) 

7.9 Dánsko 

Dánské kolektivní smlouvy obsahují povinnost míru, coţ je závazek stran kolektiv-

ního vyjednávání neuchýlit se k průmyslové akci, pokud je záleţitost řešena v kolektivní 

smlouvě. Z tohoto závazku existují výjimky. Jedná se například o situaci, kdy nejsou za-

městnancům vypláceny mzdy, nebo kdyţ je po nich vyţadována jiná práce neţ uvedená v 

pracovní smlouvě. Mezi sociálními partnery jsou tedy vztahy upravovány závaznými ko-

lektivními smlouvami. V dánských zákonech o kolektivních sporech zhola nic nenajdeme. 

V ústavních článcích 78 a 79 je pouze upravena svoboda sdruţování a pokojného shro-

maţďování. Ovšem „zákonnost“ kolektivních smluv je třeba nějak posuzovat. Proto byly 

za přítomnosti odborů vytvořeny zásady, podle kterých jsou smlouvy hodnoceny. K nim 

ještě přistupuje poměrně bohatá soudní judikatura. Dánskou zvláštností je, ţe se zde rozu-

mí kolektivní akcí i situace, kdy skupina zaměstnanců podá výpověď, která sleduje společ-

ný cíl. Hlavní kolektivní smlouva stanoví, ţe na pravomocné schůzi organizace vyhlašující 

stávku, ji musí schválit 75 % hlasujících. Dále říká, ţe první oznámení stávky musí být 

učiněno 14 dní před jejím započetím a druhé 7 dní před jejím započetím. Odborové organi-
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zace vytvářejí fondy, ze kterých jsou pak zaměstnancům vypláceny obnosy namísto mzdy, 

která jim během stávky nepřísluší. Účast na stávce je důvodem pro vypovězení pracovní 

smlouvy, proto se při jejím ukončení v kolektivní smlouvě většinou dohodne, ţe zaměst-

nanci mohou opět nastoupit do práce. [26], [27] 

Typy kolektivních akcí: 

 Všeobecná stávka 

 Blokáda 

 Bojkot 

 Nesouvislé přerušování práce 

 Navádění ke stávce 

 Solidární stávka (označovaná jako sekundární navádění ke stávce) 

 Politická stávka (zákonná pokud k ní nedojde v době platnosti kolektivní 

smlouvy) 

7.10 Švédsko 

„Jakákoli odborová organizace a jakýkoli zaměstnavatel nebo asociace zaměstnava-

telů mají právo na stávku či výluku nebo jiná podobná opatření, není-li zákonem stanoveno 

nebo nevyplývá-li ze smlouvy jinak“, tolik o těchto právech stanoví ústava. V zákoně o 

spolurozhodování z roku 1976 a v dohodě uzavřené mezi sociálními partnery v roce 1936 

nalezneme další normy upravující právo na stávku. Na základě principu „ co není zakázá-

no, je dovoleno“ bylo určeno, jaké kolektivní akce jsou zakázány. Ty, které do tohoto 

okruhu nepatří, se povaţují za legální. Je jich široká paleta. Jde například o bojkot, bloká-

du, stávku, odmítání práce přesčas, zpomalení práce atd. [27] 

Kaţdá kolektivní smlouva obsahuje závazek zdrţet se kolektivních akcí, vyjma pří-

padů kdy se jedná o cíl neupravený v ţádné kolektivní smlouvě, nebo se stávkuje za vypla-

cení splatných mezd, nebo jde o stávku sekundární na podporu stávky primární. Jinak je 

stávka moţná, pouze pokud kolektivní smlouvě skončila její platnost a za podmínky, ţe 

byly vyčerpány všechny moţnosti mediačního řízení stanovené v kolektivní smlouvě. Po-

kud je zde předpoklad, ţe bude spor smírně vyřešen, lze zahájení stávky odloţit, maximál-

ně však o 14 dní. V případě, ţe se zaměstnanec stávky neúčastní, nemůţe mu být nařízeno 

vykonávat práci za stávkujícího zaměstnance. Ve Švédsku je povoleno stávkování zaměst-

nanců, kteří poskytují sluţby, nezbytné pro společnost. Ve veřejném sektoru je právo na 
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kolektivní akce omezeno jen minimálně. Jako nezákonné bývají označovány především 

stávky politické. Účastí na stávce se stávkujícím přerušuje platnost pracovní smlouvy, je-

jím účastníkům bývá vyplácena náhrada ze zvláštních fondů odborové organizace. Pokud 

byla kolektivní akce nezákonná a odborová organizace ji schválila, nelze po zaměstnancích 

poţadovat náhradu finančních škod, způsobených stávkou. Odpovědnost by leţela na od-

borovém orgánu, stejně tak jako při nezákonném porušení závazku zdrţet se stávek. [27]  

Typy kolektivních akcí: 

 Stávka 

 Bojkot 

 Blokáda (přerušení práce ve společnosti, které se daný spor týká) 

 Solidární akce 

 Odmítání práce přesčas 

 Zpomalení práce 

 Práce podle smlouvy 

Zajímavostí je, ţe ve Švédsku není minimální mzda stanovena právním předpisem, 

ale bývá sjednávána obvykle v rámci kolektivního vyjednávání pro jednotlivá pracoviště. 

[27] 

7.11 Itálie 

  Italská ústava přiznává pouze právo zaměstnanců na přerušení práce za účelem pro-

sazování svých zájmů. Právo na stávku nepřísluší zásadně zaměstnancům policie a armády, 

aby nebyla ohroţena bezpečnost státu, ţivot, zdraví nebo majetek občanů. Významnou roli 

hraje judikatura, uţ vzhledem k tomu, ţe nebyl vydán prováděcí zákon, který by příslušná 

ustanovení ústavy blíţe rozváděl. Právo na výluku v Itálii uznáno není. Cílem stávky musí 

být uzavření kolektivní smlouvy. Pokud je účelem stávky třeba změna ústavy nebo poţa-

davek obměn ve vládě, jedná se o stávku nezákonnou. Nesmí jí být porušena ani práva a 

zájmy třetích osob, jako například právo na práci. Podmínkou legality stávky je i to, ţe se 

pro ni musí pracovníci rozhodnout svobodně jako samostatné uskupení nebo prostřednic-

tvím odborové organizace. [27] 

Odborová organizace, podniková rada či kterákoliv skupina zaměstnanců můţe stáv-

ku svolat. Tento přístup pramení z toho, ţe toto právo je povaţováno za právo individuální, 

kolektivně pouze uplatňované. Omezení se nevztahuje na ostatní zaměstnance veřejného 
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sektoru či státu samotného. Deset dní předem je nutno ohlásit stávku zaměstnanců společ-

ností, jeţ poskytující základní sluţby, a v kolektivní smlouvě určit rozsah minimálních 

sluţeb, které i v takové situaci zůstanou zachovány. Všeobecná stávka je v Itálii jedinou 

zcela zákonnou formou. Spočívá v tom, ţe po omezenou či neomezenou dobu ţádný ze 

zaměstnanců nepracuje. Vtip je v tom, ţe zaměstnanci buď v plném rozsahu práci vykoná-

vají anebo nepracují vůbec. Zaměstnavatel nemůţe propouštět zaměstnance v průběhu 

stávky, protoţe jejich účast na stávce není porušením pracovní smlouvy. Ta jen přerušuje 

její platnost. Nelze ani dočasně přijímat stávkokazy ani finančně zvýhodňovat zaměstnan-

ce, kteří se neúčastní stávky. [27]  

Typy kolektivních akcí: 

 Politická stávka 

 Solidární stávka 

 Navádění ke stávce 

 Dělená (kombinace úseků absencí v práci s úseky výkonu práce) 

7.12 Portugalsko 

V Portugalsku je právní úprava stávky zakotvena v Ústavě, která ve svém článku č. 57 

zaměstnancům zaručuje právo na stávku. Ti mají také právo rozhodnout se, které zájmy 

budou pomocí stávky chránit. Právo na stávku nelze zákonem omezit. Nezákonné by bylo 

také jeho omezení v pracovních smlouvách. Zákon o stávce z roku 1977 hlavně upravuje 

procedurální aspekty a povinnost oznámit stávku. Toto oznámení je nutno učinit minimál-

ně pět dní před zahájením stávky s výjimkou oblasti veřejných sluţeb, kde je lhůta deseti-

denní. Zaměstnavatel nesmí nahrazovat stávkující zaměstnance ani přijímat nové během 

stávky. Práva a povinnosti, které plynou z pracovních smluv, jsou po čas stávky pozasta-

vena. Pokud je prvotní stávka zákonná, tak lze za legální povaţovat i stávku solidární. Coţ 

je umoţněno širokým vymezením práva na stávku v Ústavě. Zajímavá je také existence 

stávkových výborů, které si zaměstnanci sami volí a které je zastupují v případech, ţe se 

odborové organizace stávky neúčastní. V takových situacích se pak o vyhlášení stávky 

rozhoduje v tajném hlasování, pro jehoţ platnost je nutná účast 51% zaměstnanců. 

V oblastech jako je zdravotnictví, protipoţární ochrana, dodávka vody, energie či paliv je 

organizátorům stávek uloţena povinnost v minimálním rozsahu zajistit poskytování zá-

kladních sluţeb. Tento rozsah můţe být změněn či upraven kolektivními smlouvami. Co se 

týká práva na výluku, tak to je v Portugalsku postaveno mimo zákon. [27] 
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Typy kolektivních akcí: 

 Navádění ke stávce 

 Bojkot 

 Zpomalení práce 

V souvislosti s právem na stávku v zemích EU je třeba zmínit i rozhodnutí Evropské-

ho soudního dvora (ESD) Laval un Partneri
28

 z 8. 12. 2007, který se týká vysílání zaměst-

nanců v rámci EU. Na takovéto vyslání se vztahuje především směrnice o vysílání pracov-

níků v rámci poskytování sluţeb
29

. [278] 

V konkrétním případě se jednalo o lotyšskou stavební společnost Laval, která vyslala 

do Švédska asi 35 svých zaměstnanců, aby tam pracovali na stavební zakázce pro švédskou 

společnost Baltic. Podle výše zmíněné směrnice byla společnost Laval povinna zaručit 

svým zaměstnancům určité minimální standardy (např. minimální mzda, maximální délka 

pracovní doby, rovné zacházení pro muţe a ţeny a ostatní ustanovení o zákazu diskrimina-

ce, BOZP) stanovené předpisy či závaznými úmluvami země, kam byli pracovníci vysláni. 

Protoţe ve Švédsku nejsou kolektivní smlouvy závazné pro všechny podnikatele daného 

odvětví, nebyla společnost Laval povinna se jimi řídit. Coţ ovšem komplikovalo situaci 

především proto, ţe minimální mzda bývá upravena právě a pouze v kolektivních smlou-

vách. Švédská odborová organizace poţadovala, aby společnost Laval ke kolektivní 

smlouvě přistoupila, aby tak mohly být vyjednány mzdové podmínky zaměstnanců. Proto-

ţe však tato odmítla, byla odborová organizace nucena vyhlásit stávku. Jednalo se o urči-

tou formu blokády, při které byl například znemoţněn vstup pracovníků na stavbu či dovoz 

stavebního materiálu. [278] 

Pokud by však společnost Laval měla uzavřenou jinou kolektivní smlouvu podle švéd-

ského práva, byla by podle tohoto práva stávka nezákonná. Laval však měla uzavřenou 

kolektivní smlouvu s lotyšskou odborovou organizací a tak se na ni švédská ustanovení o 

nezákonnosti stávky nevztahovala. Postupně začalo docházet k blokádám všech staveb 

Lavalu ve Švédsku, coţ firmě de facto znemoţnilo veškerou stavební činnost v této sever-

ské zemi. Následně se společnost ţalobou domáhala náhrady škody u soudu, přičemţ ar-

                                                 

28
 C-341/05 

29
 96/71/ES 



Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta  54 

gumentovala tím, ţe povaţuje stávku za nezákonnou a to především pro její rozpor se 

směrnicí
29

a principem volného pohybu sluţeb. [278] 

Podle rozhodnutí ESD, musí být právo na stávku uznáno jako základní právo, to však 

nebrání tomu, aby byl výkon tohoto práva omezen v situaci, kdy překáţí volnému pohybu 

sluţeb. Jak tomu bylo v tomto případě. Společnost Laval byla vázána pouze pravidly 

směrnice
29

, coţ znamenalo dodrţovat pouze kogentní ustanovení pro účely minimální 

ochrany, která jsou pro vysílajícího zaměstnavatele dostatečně přesná a dostupná. Tedy 

odborová organizace nebyla oprávněna vyţadovat a vynucovat si přistoupení společnosti 

ke kolektivní smlouvě, protoţe by se jednalo o přijetí závazků nad rámec směrnice. ESD 

dále vyjádřil svůj názor, ţe je nutno přihlíţet ke kolektivním smlouvám uzavřeným ve vy-

sílajícím státě. A protoţe Švédsko vůbec nepřihlíţí ke kolektivním smlouvám, které zahra-

niční společnosti, které sem vysílají pracovníky, uzavřely ve své zemi, dochází k diskrimi-

naci těchto podniků, jelikoţ je s nimi zacházeno stejně jako s domácími podniky, které 

vůbec kolektivní smlouvu neuzavřely. Švédská odborová organizace měla přihlédnout ke 

kolektivní smlouvě, která byla uzavřena mezi společností a lotyšským odborovým svazem 

a neměla zahajovat stávku. [278] 
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ZÁVĚR 

Listina stanoví, ţe právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. A 

ţe je moţno se jej domáhat v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná pouze o zákon o kolektivním vyjednávání, který se týká jen omezeného 

okruhu stávek, je potřeba nového zákona stále aktuální.  

Současná právní úprava stávky je nedostatečná a umoţňuje tak její velmi pruţný vý-

klad. Coţ je z hlediska právní jistoty znepokojující. Adekvátní zákonná regulace je suplo-

vána soudní judikaturou, která tak dodatečně legalizuje stávky neupravené v zákoně o ko-

lektivním vyjednávání. Zákon však předvídá pouze stávku ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy a proto by do budoucna bylo jistě vhodné rozšířit jeho ustanovení nejen o moţ-

nost stávkovat i ve sporu o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ale především by se měl 

zákon vztahovat i na další stávky směřující k ochraně ekonomických a sociálních zájmů, 

pokud tyto zákonodárce neupraví jinak. Protoţe v opačném případě by neustále docházelo 

ke sporům ohledně zákonnosti stávek popř. ohledně sankcí vůči osobám na stávkách zú-

častněným.  

Nová právní úprava by měla především definovat stávku jako takovou, vymezit pod-

mínky pro její vyhlášení a zahájení. Dále by měla upravovat její průběh a ukončení. Vhod-

né by bylo, kdyby vymezila situace, kdy je stávkování zakázáno, jakoţ i okruh osob, kte-

rým toto právo nepřísluší. Měl by být kladen větší důraz na hmotněprávní povahu jednotli-

vých norem. Zákon by měl také vymezit zásady odpovědnosti za škodu v návaznosti na 

stávku.   

Je otázkou, zda by měla být úprava stávky obsaţená ve více zákonech anebo by měla 

být sloučena do jednoho právního předpisu. Já jsem toho názoru a to i vzhledem k tomu, ţe 

je právo na stávku právem ústavním, ţe by prováděcí zákonná úprava měla byt obsaţena 

komplexně v jednom právním předpisu a ne roztříštěna do několika zákonů s různým ob-

sahem, jak navrhují někteří. Je nepochybné, ţe jakýkoliv zákon právo na stávku zpřesní a 

tedy i omezí. Proto by jeho ustanovení měla vytvořit jen jakési mantinely pro výkon tohoto 

práva a vymezit základní podmínky pro jeho uplatnění. V ţádném případě však nesmí dojít 

k tomu, aby zákon právo na stávku nepřiměřené zuţoval.  

Jako vhodné bych viděl zakomponování regulace stávky do zákoníku práce, uţ i proto, 

ţe se stávka vţdy dotýká pracovně právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 

které bývají zaloţeny právě na základě zákoníku práce. Kaţdopádně by zákonodárce neměl 
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ani opomenout zrušit moţnost vydat předběţné opatření o přerušení stávky v situaci, kdy 

soud rozhoduje o její zákonnosti. Takové předběţné opatření totiţ právo na stávku praktic-

ky vylučuje.  

Kaţdopádně z hlediska úpravy de lege ferenda by bylo chybou pojmout institut stávky 

izolovaně, bez přihlédnutí k ostatním předpisům v této oblasti. Musejí být zachovány vaz-

by jednotlivých institutů, coţ ovšem bezpodmínečně vyţaduje vysokou úroveň znalosti 

této problematiky a samozřejmě dostatek politické vůle. Netřeba vytvářet nové paskvily či 

další legislativní zmetky, které by v konečném důsledku mohly jiţ tak nevyhovující situaci 

ve sféře práva na stávku ještě více zkomplikovat a zneprůhlednit. Myslím, ţe rozumnou 

alternativou by bylo, kdyby naši zákonodárci prokázali svůj nadhled a inspirovali se někte-

rou zahraniční úpravou.  

Nový zákon by však měl být vytvořen a schválen aţ po jeho podrobném projednání 

v rámci tripartity. Aby se tak předešlo vzniku předpisu, který by byl jednostranný a nevy-

váţený, a který by právo na stávku nepatřičně omezoval, jak tomu bylo u návrhu věcného 

záměru zákona o stávce. Který nebyl naštěstí schválen. V opačném případě by totiţ došlo 

k pošlapání práva na stávku a k jeho absolutní deformaci. Tento návrh zákona měl být ok-

trojován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Počítal s parciální regulací stávky. Zatímco 

stanovení zákona o kolektivním vyjednávání týkající se stávky by byla ponechána 

v platnosti, sám by upravoval oblast, kterou tento zákon neobsáhl. Mělo se jednat o úpravu 

stávky mimo kolektivní vyjednávání. Nelze ovšem říct, ţe by to byl zrovna moudré řešení. 

Jednalo by se o krok vzad nikoli vpřed. Stávka by v celé své šíři a významu měla být za-

kotvena v jediném právním předpisu. Doslova totalitní bylo ustanovení, které umoţňovalo 

vládě, aby odloţila vyhlášení stávky na určitou dobu v případě ohroţení zdraví, ţivota či 

majetku osob.  

Přes svou zbytečnou komplikovanost a v některých situacích aţ protichůdnost svých 

ustanovení se návrh přece jen pokoušel upravit institut stávky. Coţ je ale bohuţel asi jedi-

ný klad, který mu můţeme přičíst. 

 Samotná síla stávky, jako způsobu prosazování zájmů zaměstnanců, spočívá 

v hospodářských ztrátách, které stávka způsobí zaměstnavateli. Nelze se proto divit, ţe se 

pak tato strana, nesmíří s ekonomickým stavem, který jí byl stávkou způsoben a domáhá se 

určení nezákonnosti takovéto kolektivní akce. V současnosti je tato pravomoc podle ob-

čanského soudního řádu svěřena soudům. 
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Po listopadu 1989 to byla právě především rozhodnutí soudů, která určovala bu-

doucí vývoj práva na stávku. Přestoţe u nás judikáty nejsou závazné pro další rozhodování 

soudů a i přes to, ţe právní řád ČR nezná precedenty, tak jako je tomu v oblasti práva ang-

loamerického, vyvinula se u nás vcelku ustálená judikatura k problematice stávky. Velmi 

významnou roli na tomto poli hraje Nejvyšší soud ČR, jenţ také sjednocuje rozhodovací 

praxi, aby tak zajistil předvídatelnost právního řádu, a umoţnil, aby mohla soudní rozhod-

nutí slouţit jako vodítka pro aplikační praxi. 

Soudní rozhodnutí tak významně přispívala k objasnění sloţité situace v oblasti 

práva na stávku. Zvlášť v současné době, kdy je naše země zmítána krizí, ţivotní úroveň 

neroste a nezaměstnanost dosahuje z dlouhodobého hlediska nejvyšších hodnot, je stávka 

nejcitelnějším prostředkem zaměstnanců, jak ochránit své zájmy si zachovat svůj standard. 

A právě v této situaci sociálních nejistot, kdy celá společnost volá po nastavení jasných 

pravidel a určení základních předpokladů nutných pro vyhlášení legální stávky mimo rá-

mec stávajícího prováděcího zákona, by to měli být naši političtí představitele, kteří by 

určili jasný směr, kterým se má stávkové právo ubírat. Ovšem není tajemstvím, ţe není 

v zájmu ţádné vlády, ať levicové či pravicové, vytvořit prostředí, ve kterém by bylo snad-

né stávkovat. Obzvlášť v době hospodářské recese a za přítomností silných odborů. 

Je dozajista potřebné zmínit, a to především ve světle současných kolektivních akcí 

zaměstnanců to, ţe stávka nemusí vţdy nutně směřovat jen vůči zaměstnavateli, ale můţe 

být namířena proti různým opatřením například parlamentu či vlády. Na druhou stranu je 

zřejmé, ţe jde o orgány státu jako takového. A ten je zaměstnavatelem početné skupiny 

zaměstnanců. Hlavním posláním odborových organizací je ochrana sociálních a hospodář-

ských zájmů takovýchto zaměstnanců a proto pouţití stávky jako krajního prostředku na 

podporu prosazení hospodářských a sociálních zájmů proti krokům např. vlády, které mají 

přímý dopad na jejich členy, především pokud jde o zaměstnání, mzdy či platy, sociální 

ochranu a ţivotní úroveň, je nepochybně zákonné. Dle mého názoru je právo na stávku 

jedním z pilířů, na kterém by měl být budován kaţdý moderní demokratický právní stát. 

Ne nadarmo je u nás zakotveno v normách nejvyšší právní síly. Je nevhodné, aby jeho zá-

konná úprava byla pouze parciální. Je totiţ vizitkou kaţdého státu a jeho představitelů do 

jaké míry si váţí svých základních práv a svobod a jaký prostor vytvářejí pro jejich uplat-

ňování státními občany.  

Nelze se ani ztotoţnit s názorem, ţe je právo na stávku upraveno v některých mezi-

národních smlouvách (například v Evropské sociální chartě) k jejichţ ratifikaci dal parla-



Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta  58 

ment, dle čl. 10 Ústavy ČR, souhlas. Tyto smlouvy jsou sice součástí právního řádu a mají 

aplikační přednost před „obyčejným“ zákonem, nikoliv však se zákonem ústavním, kterým 

bezesporu Listina je. A ta výslovně předpokládá úpravu prostřednictvím zákonných norem. 

Počet kolektivních akcí, které nejsou podmíněny zákonem a které se opírají pouze o Listi-

nu, je poměrně široký. A za situace současného legislativního vakua se tak absence zákon-

ných regulí stále více jeví jako neúnosná. 
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ABSTRAKT 

Obsahem této diplomové práce je nastínění problematiky stávky a výluky v ČR, jak 

z hlediska současné právní úpravy, tak i z hlediska úpravy budoucí. Na předcházejících 

stránkách se pokouším uchopit stávku nejen z pohledu historického a ekonomického, ale 

také se snaţím o srovnání jejích jednotlivých znaků v rámci vybraných zemí Evropské unie 

a o zdůraznění konkrétních zvláštností a zákonitostí, typických pro ten který stát či oblast. 

Nikoliv nepodstatnou část svého elaborátu jsem věnoval i stávkám v zákoně neupraveným 

a otázce jejich legality. Kdy jsem i za pomoci rozhodnutí soudů postupně dospíval 

k úplnému dokreslení stavu svobody sdruţování u nás. Své poznatky jsem čerpal přede-

vším z odborných děl právních špiček, článků význačných autorů a renomovaných odbor-

níků a soudní judikatury. Oporou mi byly i zákony. Nutno ale podotknout, ţe v této záko-

nodárcem ne zcela probádané oblasti, byl jejich význam relativní. Stávku a výluku popisuji 

jako jev obecný, jehoţ přítomnost je ţádoucí v kaţdém vyspělém společenství. Zároveň 

beru v potaz i jednotlivé typologické aspekty těchto pracovně právních entit. 

 Cílem mé práce bylo vytvořit dílo, které by souvisle pojímalo celou šíři vztahů a 

dotýkalo se všech eventualit, které s sebou právo na stávku a na výluku přináší. Dále mu-

sím přiznat, ţe jsem právu na výluku nevěnoval tolik prostoru co právu na stávku. Důvo-

dem je nejen strohost, jak literatury, tak i zákona, které se touto tématikou zabývají, ale 

především samotná neexistence reálného uplatnění tohoto institutu v praxi. Dále je třeba 

říci, ţe zákonná úprava stávky doznává značných mezer na rozdíl od výluky, jejíţ zakotve-

ní v zákoně se postupem času stále více jeví jako nadbytečné. Moje práce moţná není dí-

lem průlomovým, ale její hodnota spočívá v tom, ţe uceleným a nenásilným způsobem 

objímá celou materii práva na stávku a na výluku, která je některými autory pojímána jed-

nostranně, bez potřebného nadhledu a s absencí jakéhokoliv jednotícího prvku. Já se ve své 

práci stavím do role nezávislého pozorovatele, který stávající situaci nejen hodnotí, ale 

snaţí se také poukazovat na slabá místa současného právního stavu a navrhovat i některé 

způsoby řešení.  
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THE RIGHT TO STRIKE AND LOCK-OUT 

ABSTRACT 

The content of this thesis is to outline the issue of strikes and lock-outs in the Czech 

republic, both in terms of current legislation, as well as in future ones. On previous pages I 

try to describe strike actions from the historical and economic points of view, but I also try 

to compare their individual characters within the EU countries and to accent their specific 

features and patterns, which are typical for the state or region. I spent an essentional part of 

my work by studying strikes not modified by acts and the questions of their legality. I gra-

dually evolved into a full knowledge of complete state of freedom of association in our 

country because of Judicial decisions I didn´t know before. I drew my conclusions primari-

ly from literature, articles from distinguished academics and renowned experts and of 

course from court cases. The importace of legislative was relative because the lawmaker 

did not fully explore this area. I describe strikes and lockouts as a general phenomenon, 

whose presence is desirable in every developed community. But I also realized the indivi-

dual typological aspects of employment law entities.  

I tried to create work that consistently includes the full scope of relationships and 

contained all eventualities that come with the right to strike and lockout. I must admit that I 

didn´t give to the right to lock-out as much space as to the right to strike. The reason is not 

only the austerity of literature and law to deal with these topics, but primarily the lack of 

real implementation of the Institute in practice. The regularization of strike has significant 

gaps unlike lockout, which seems over time more and more redundant. The value of my 

work is that it shows in a comprehensive and peaceful way the whole subject matter of the 

right to strike and lockout, which some authors describe unilaterally, without the necessary 

perspective and with the absence of any unifying element. I put myself into a role of an 

independent observer, who not only assesses the current situation, but also tries to demon-

strate the weaknesses of the current legal situation and to propose some solutions. 

 

Keywords: Strike, lockout, lock-out, collective bargaining, collective dispute, collective 

agreement 


