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Úvod  

 

Stávka je nejúčinnějším nástrojem k prosazení kolektivních zájmů zaměstnanců. 

Jako takový silný nástroj vzbuzuje vášně a je předmětem kontroverzí. Právo na stávku 

je i politickým tématem, které rezonuje hromadnými sdělovacími prostředky po kaţdé 

velké uskutečněné stávce. Je zajímavé sledovat, jak otázka toho, zda stávka proběhnout 

měla či nikoli, štěpí veřejnost do dvou nesmiřitelných táborů. Bohuţel pro tyto dvě 

skupiny není rozhodující, byla-li stávka zákonná. Jejich nezlomné přesvědčení určují 

jejich politické preference, příslušnost k zaměstnavatelům či zaměstnancům, případně 

rozhoduje to, zda jim stávka zkomplikovala cestu do práce nebo byl zrušen jejich let. 

Protoţe není pravděpodobné, ţe fenomén stávek vymizí, trendem je naopak jejich 

rostoucí počet, myslím, ţe je důleţité problematiku pochopit stávek. Tato práce si klade 

za cíl poskytnout ucelený přehled teorie a praxe stávek. V případě další stávky, která 

proběhne médii, by měl být kaţdý čtenář této práce schopen se odpovědně rozhodnout, 

stálo-li právo na straně stávkujících či nikoli.  

Tato diplomová práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. Úvodní kapitola 

poskytuje nezbytný popis teoretických aspektů práva na stávku, které jsou určující pro 

další porozumění. Velký prostor je v této kapitole věnován druhům a formám stávek, u 

kterých byla snaha nejen o teoretické vymezení, ale i přesah do jejich praktického 

uplatnění. Druhá kapitola se zabývá stávkou na poli mezinárodního práva, kde se kromě 

popisu současného právního stavu snaţí o analýzu jednotlivých stanovisek příslušných 

výborů Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy.  Pozornost jejich činnosti byla 

věnována zejména jako inspiraci pro českou úpravu, která v mnohém pokulhává. 

Třetí kapitola se zaměřuje na právo na stávku v rámci právní úpravy České 

republiky. Stěţejní je rozbor úpravy zákona o kolektivním vyjednávání, avšak nejsou 

opomenuty ani stávky, jeţ se konají mimo úpravu tohoto zákona. Poslední kapitola se 

zabývá právem na výluku. Právo na výluku není rovnocenným partnerem právu na 

stávku zejména, co se týče jeho společenského významu. Záměrem této poslední 

kapitoly je tedy pouze stručná charakteristika tohoto práva zaměstnavatelů, jakoţto 

teoretického protipólu stávky.  
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1. Teoretická východiska práva na stávku 

Stávku můţeme chápat jako velice široký pojem, který přesahuje rámec 

pracovního práva.
1
 Právo uskutečňovat kolektivní akce v určité podobě uznávají 

všechny členské země EU a ve většině z nich je toto právo dokonce ústavně 

garantováno a je mu přiznán charakter základního práva.  

V českém právním řádu je právo na stávku zakotveno v ustanovení čl. 27 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní 

rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku (dále jen „Listina“), podle 

kterého je „právo na stávku zaručeno za podmínek stanovených zákonem“. Jediným 

takovým zákonem je v současné době zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kolektivním vyjednávání“ nebo také 

„ZoKV“), který však upravuje stávku pouze ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 

 

1.1. Vymezení pojmu práva na stávku 

Přestoţe stávka je dlouhodobě a hojně uţívaným nástrojem k prosazování 

kolektivních zájmů, v českém právním řádu její univerzální definici nenajdeme. Jedinou 

legální definici, avšak zcela nedostačující, podává zákon o kolektivním vyjednávání, 

jenţ formuluje stávku jako „částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci.“
2
 

S touto absencí pojmové charakteristiky stávky se vypořádává judikatura a odborná 

literatura. Nejvyšší soud České republiky vymezil výkon práva na stávku jako 

„přerušení práce nebo jiná obstrukce, která má tím, že zaměstnavateli přináší 

materiální (nebo i nemateriální) újmu (škodu), přimět zaměstnavatele ke změně chování 

stávkujícími požadované (očekávané), z čehož lze dále dovodit, že stávka směřuje proti 

                                                 

1
 Odborná literatura zmiňuje také stávku v sociologickém pojetí, která směřuje proti jakékoli instituci, 

avšak stávkující strana není vůči této instituci v zaměstnaneckém poměru. V praxi můţe jít také o stávku 

studentů.  

2
 Ustanovení § 16 odst. 2 zákona o kolektivní vyjednávání 
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tomu, koho lze stávkou k ústupkům přimět, tedy proti zaměstnavateli (zaměstnavatelům) 

stávkujících osob.“
3
  

Taktéţ odborná literatura se pokouší charakterizovat stávku, a to např. 

konstrukcí čtyřech základních atributů stávky.
4
 

První znakem je vlastně celá definice stávky, jakou podává zákon o kolektivním 

vyjednávání, a to tedy: „částečné nebo úplné přerušení práce“. Na straně 

zaměstnance dochází k úmyslnému odmítnutí plnění jeho základní pracovněprávní 

povinnosti, tj. výkonu práce dle pokynů zaměstnavatele. Částečným přerušením práce 

rozumíme zastavení pouze některých provozů, popř. činností, zatímco úplné přerušení 

postihuje veškerou činnost související s výkonem práce, a to u všech zaměstnanců téhoţ 

zaměstnavatele. Podstatné však je, ţe stávkující neusilují o ukončení pracovněprávních 

vztahů, naopak jsou připraveni po ukončení stávky znovu plnit své povinnosti, a to bez 

ohledu na úspěch či neúspěch stávky. Bezpochyby ne kaţdé přerušení práce můţeme 

povaţovat za stávku. Jako příklad je moţno uvést přerušení pro překáţky v práci, 

prostoj či nepříznivé povětrnostní vlivy.
5
 

Dalším konstitutivním znakem je, ţe práci vždy přerušuje skupina 

zaměstnanců najednou. Stávkou způsobené přerušení práce nelze povaţovat za 

individuální postup jednotlivce. Není to ani prostý součet vůlí jednotlivých 

zaměstnanců, ale je výsledkem úmyslného spolupůsobení většího počtu projevů 

k dosaţení stejného cíle a prostřednictvím stejného jednání, tedy zastavení prací.
6
 Jedná 

se tedy o právo individuální, které však lze vykonávat pouze hromadně. 

                                                 

3
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2489/2000, v témţe znění rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21Cdo 2104/2001. 

4
 GALVAS, Milan In: HRABCOVÁ, Dana; GALVAS, Milan; PRUNNER Pavel. Sociální dialog: 

vyjednávání v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 223 s. ISBN 9788021047730. s. 

78-79. 

5
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.  Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012. 147 s. ISBN 9788021060364. s. 23.   

6
 CHYSKÝ, J. Stávka a právo na stávku, Právník č. 7/1969, s. 507. 
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Stávka je projevem konfliktu skupinových zájmů, kdy smírné řešení selhalo 

a následně konflikt přerostl do stadia kolektivního sporu.
7
 Kolektivní povaha také 

napovídá, ţe případně odpovědní za škodu stávkou vzniklou nemohou být jednotlivci, 

ale pouze odbory, tedy subjekty pracovního práva kolektivního.  

Specifické nátlakové působení je posledním atributem stávky. Tento právem 

předvídaný zásah do autonomie vůle označujeme za legalizovaný nátlak zaměstnanců 

na zaměstnavatele. Odborové organizace jsou tak oprávněny k prosazení svých 

hospodářských a sociálních zájmů vyuţít jedinou legální formu nátlaku, jakou je právě 

stávka.
8
 

S ohledem na výše zmíněné lze konstatovat, ţe strohá legální definice stávky dle 

ZoKV by měla být minimálně doplněna o to, ţe jde o jednání úmyslné, ţe stávka je 

krajní prostředek, ţe k přerušení práce dochází v pracovní době, ţe existuje povinnost 

explicitně formulovaných poţadavků a cílů stávky a v neposlední řádě také to, ţe stávka 

musí být řádně oznámena.
9
  

1.2. Druhy a formy stávek 

Bohatá a různorodá historie stávek přiměla pracovněprávní teoretiky k vytvoření 

široké typologie tohoto institutu. V následujících pasáţích proto uvádím dělení dle 

různorodých kritérií, a to v pořadí s ohledem na jejich důleţitost. Zejména první tři 

povaţuji za nejpodstatnější, neboť s kaţdou takto vymezenou stávkou právo spojuje 

odlišný způsob zacházení a odlišné důsledky. Přestoţe následující dělení nejsou z 

právního hlediska tak významná jako ta předchozí, uvádím je pro přehlednost a také z 

důvodu, ţe v praxi jsou tyto pojmy hojně uţívány.
10

  

                                                 

7
 KOSTEČKA, Jan. Některé problémy právní úpravy stávky a výluky. Právo a zákonnost, 1992, č. 1, s. 40 

8
 HORECKÝ, Jan. Právo na stávku jako základní lidské právo – církevní zaměstnanci. In: Miľníky práva 

v stredoeurópskom priestore 2011. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011. ISBN 9788071603184. s. 294. 

9
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 21.    

10
 Následující přehled druhů a forem stávky byl zpracován dle následujících pramenů: WARNECK, 

Wiebke. Strike rules in the EU 27 and beyond. A comparative overwiev. Brussels: ETIU-REHS, 2007. 

ISBN 9782874520884. s 7-13; ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj. Kultúra 

sveta práce – Právo na štrajk. Bratislava: Nadácia Friedricha Eberta, zastúpenie v SR, 2013. ISBN 
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První dělení spočívá v existenci právní úpravy stávky. Zákonné úpravy se těší 

pouze stávka vedena v důsledku kolektivního sporu dle zákona o kolektivním 

vyjednávání. Všechny ostatní můţeme označit jako zákonem neupravené. 

Druhým dělením je dělení podle vztahu k právu na legální stávky, 

prostřednictvím kterých k porušení práva nedochází, a nelegálních, jeţ právo 

nepřipouští či výslovně zakazuje. Toto dělení předpokládá jasná pravidla pro výkon 

stávky a jejich následné porušení během jeho realizace. V důsledku nedostatečné právní 

úpravy přichází v úvahu pouze při výkonu stávky dle zákona o kolektivním 

vyjednávání. 

Některé prameny hovoří o nelegálních stávkách téţ jako o divokých (wildcat 

strike). Ty jsou charakteristické pro země, kde právo vyhlásit stávku přísluší pouze 

odborové organizaci, avšak stávka byla vyhlášena subjektem jiným, tedy 

nezpůsobilým.
11

 

 Dle toho, jaké cíle si stávka klade, rozlišujeme stávky hospodářské, směřující k 

prosazení a ochraně zájmů hospodářských či sociálních, a stávky politické, kteréţto 

vytváří nátlak na státní orgán či dokonce směřují proti státnímu zřízení jako takovému. 

Politické stávky mají povětšinou podobu stávky generální a jsou typickým jevem v 

dobách ekonomické krize nebo také provázejí změny reţimů. Jejich cílem je ochromit 

hospodářství a donutit tak politické představitele ke splnění poţadavků. Nepřekvapí 

tedy, ţe v některých státech jsou zakázány přímo ze zákona. 

Podle okruhu zaměstnanců, kteří se stávky účastní, rozlišujeme stávky podnikové, 

kterých se účastní buď všichni nebo jen někteří zaměstnanci téhoţ zaměstnavatele, a 

stávky nadpodnikové/odvětvové, kde na stávce kooperují zaměstnanci určitého 

hospodářského sektoru. Zvláštní místo pak zaujímají stávky generální, týkající se 

celého regionu, popřípadě i státu. Podnikové stávky se typicky uskutečňují jako 

                                                                                                                                               

9788089149292. s. 65-72., GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj. Stávka a právo 

na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 9788021060364. s. 24-25., ŠVEC, Marek. 

Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2010. ISBN 9788073803087. s. 153.   

11
 Podobou divoké stávky je tzv. stávka spontánní.  Můţe jí být shromáţdění zaměstnanců na pracovišti 

ţádající neodkladné prodiskutování určitých problémů s vedením společnosti.  
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pracovněprávní spory o uzavření kolektivní smlouvy na úrovni podniku. Jelikoţ 

kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou mnohem všeobecnější, detailněji neupravují 

pracovní podmínky pracovníků a vytváří pouze právní rámec pro konkretizaci a další 

vyjednávání na úrovni jednotlivých podniků (a tedy i prostor pro případný spor), jsou i 

stávky nadpodnikové/odvětvové méně časté. V praxi by se nakonec samozřejmě i 

stávka na odvětvové úrovni vyvolaná neúspěchem při uzavírání kolektivní smlouvy 

vyššího stupně uskutečnila na pracovišti konkrétního zaměstnavatele, resp. 

zaměstnavatelů. Vysoce náročná organizace a sloţitá koordinace mezi velkým počtem 

zaměstnanců v případě generální stávky dovoluje její uskutečnění pouze v situacích 

specifických. Takovým spouštěčem pro generální stávku můţe být celoplošné sniţování 

mezd či důchodů nebo významné hromadné propouštění. 

Zájmy, které jsou předmětem konfliktu, tvoří klíč pro další dělení. Stávky 

samostatné, kde stávkující chrání pouze své vlastní hospodářské a sociální zájmy, se 

objevují častěji neţ stávky solidární, směřující vůči subjektu, který je odlišný od 

zaměstnavatele. Stávku na ochranu vlastních zájmů zřejmě nelze ani zákonem zakázat, 

zatímco u solidární stávky jistá moţnost existuje. Dále lze solidární stávku dělit podle 

skupin zaměstnanců, které se stávkující snaţí podpořit. V případě akcesorických 

solidárních akcí jsou to jiní stávkující. Tento typ bere na vědomí zákon o kolektivním 

vyjednávání, který jej vymezuje jako „stávku na podporu požadavků zaměstnanců 

stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy.“
12

 Situaci, kdy stávkující brání 

zájmy zaměstnanců, kterým zákon z váţných důvodů právo na stávku odpírá
13

, 

označujeme za zástupnou solidární stávku. 

 Podle intenzity a doby trvání rozdělujeme stávky na základní/dlouhodobé, 

které probíhají aţ do doby prosazení poţadavků stávkujících či dosaţení určitého 

kompromisu, a stávky výstražné/krátkodobé, v průběhu kterých dochází pouze ke 

krátkému (z pravidla několikahodinovému) přerušení vykonávané práce. Jejich cílem je 

upozornění zaměstnavatele na problém v závodu. Představují důrazné varování před 

stávkami intenzivnějšími, dlouhodobými. V praxi se s výstraţnou stávkou či stávkovou 

                                                 

12
 Ustanovení § 16 odst. 32 ZoKV. 

13
 Viz čl. 27 odst. 4 Listiny a § 20 ZoKV. 
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pohotovostí
14

 setkáme běţně, a přestoţe nejsou legislativně upraveny, nelze je 

povaţovat za nezákonné. Třebaţe je stávka jen hodinová, musí splňovat stanovené 

poţadavky na vyhlášení, průběh a ukončení (proto toto dělení nemá z čistě právního 

hlediska podstatný význam). Ve většině zemí, kde je povolena, je omezena doba jejího 

trvání (např. Polsko, Maďarsko) 

Dle způsobu provedení rozeznáváme stávky tradiční, kde zaměstnanci 

jednoduše nedochází na místo svého výkonu práce, a okupační, v rámci kterých 

zaměstnanci naopak na pracovišti setrvávají, avšak práci nevykonávají.  

1.3.1. Formy stávek 

Volba vhodné formy stávky (neboli taktiky) je základem pro úspěch stávky a 

dosaţení kýţených cílů. Pro dosaţení maximální efektivnosti je třeba se rozhodnout pro 

takovou formu s ohledem na charakter zaměstnavatele (např. dle velikosti závodu či 

rozsahu území, na jakém se závod nachází) a moţnosti zaměstnanců (jejich celkový 

počet a počet ochotných a schopných se stávky účastnit).  

Klasická stávka spočívající v přerušení práce zaměstnanci se vyskytuje ve dvou 

základních podobách. Vůbec nejtypičtější je tzv. totální/úplná stávka, při které 

zaměstnanci přestávají vykonávat veškerou činnost. Absolutní zastavení pracovního 

procesu vyţaduje kromě zapojení odborově organizovaných zaměstnanců (jejichţ počet 

dlouhodobě klesá, v roce 2001 bylo odborově sdruţených 21% zaměstnanců,
15

 

v současnosti se číslo pohybuje kolem 10%), také zapojení zaměstnanců odborově 

neorganizovaných.  

Existují zaměstnavatelé, u nichţ by bylo nanejvýš problematické přistoupit k 

úplnému zastavení výrobního procesu, např. z důvodů hrozby velké hospodářské škody 

(coţ by nemělo být ani v zájmu stávkujících), a tak stávkující musí přistoupit k tzv. 

selektivní/částečné stávce. Ta můţe mít podobu šachovnicové stávky, kdy nepracuje 

kaţdé druhé pracoviště, nebo tzv. lesního poţáru, při kterém se stávka postupně přelévá 

                                                 

14
 Více ke stávkové pohotovosti v podkapitole 1.3.2. 

15
 KROUPA, Aleš; MANSFELDOVÁ, Zdeňka aj., Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři – odborová 

organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje, Praha: VÚPSV, 2004. str. 48. 
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z jedné klíčové části výrobního procesu do druhé. Aţ hravý způsob pak nabízí stávka 

průkazová, kde je klíčem pro určení, který pracovník má v daný den stávkovat, sudé či 

liché číslo na jeho zaměstnaneckém průkazu.
16

 Další časté formy jsou přerušované 

stávky (Staggered strike), kdy pracovníci stávkují v krátkých intervalech několikrát po 

sobě, na rozdíl od stávky štafetové/rotující, kdy stávka probíhá kontinuálně a jednotlivé 

provozy u téhoţ zaměstnavatele (popř. u různých zaměstnavatelů) stávkují v návaznosti 

jeden na druhý. Jedná se tak vlastně o sérii výstraţných stávek. 

Následující vybrané formy jsou spíše projevy kolektivních akcí a pojmově se 

pod stávku nezařazují, přesto je uvádím, neboť je povaţuji za velmi zajímavé. Nejvyšší 

soud taktéţ uvedl, ţe „výkonu práva na stávku se rozumí především přerušení práce 

nebo jiná obstrukce“.
17

 Právě za tyto obstrukce povaţuji formy uvedené níţe. 

Při stávce dobrou prací (Good Work Strike) zaměstnanci poskytují lepší sluţby 

nebo kvalitnější produkty, neţ poţaduje zaměstnavatel nebo je dokonce poskytují 

bezplatně.
18

 Hospodářská škoda se projeví například ve formě niţších trţeb za prodané 

výrobky, a to na rozdíl od klasické stávky, kde se předpokládá její vznik samotným 

zastavením práce. Nicméně prokázat legalitu této stávky v našich právních podmínkách 

by nebylo jednoduché, jelikoţ ji není moţno vyhlásit dle zákona o kolektivním 

vyjednávání, který stávku podmiňuje přerušením práce zaměstnanci.
19

 Samozřejmě ji 

teoreticky lze vést i jako stávku mimo kolektivní vyjednávání, ale problematicky se zde 

jeví uplatnění principu absence odpovědnosti za škodu
20

 v situaci, kdy zaměstnavatel 

bude povaţovat vzniklé manko za porušení pracovních povinností zaměstnanců a bude 

tedy poţadovat náhradu škody dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 

                                                 

16
 Pak např. zaměstnanci se sudými čísly stávkují v pondělí, ve středu a v pátek, zatímco zaměstnanci 

s lichými čísly vykonávají práci a ve zbývajících dnech týdne si své role vymění. 

17
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2489/2000. 

18
 Klasická stávka má často negativní dopad na spotřebitele a vede k odmítavému přístupu veřejnosti. U 

tohoto postupu si naopak stávkující mohou získat veřejné mínění na svou stranu. 

19
 Ustanovení § 16 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání 

20
 Platící v rámci klasické stávky přerušením práce, kde následně zaměstnanci nenesou odpovědnost za 

vzniklou hospodářskou škodu zaměstnavateli. 
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Zpomalení práce (Go-Slow) se projevuje jako sníţení intenzity pracovního 

tempa. Zaměstnanci odmítají vykonávat to, co sice konají běţně, ale co není konkrétně 

uvedeno v popisu práce. V praxi se tato forma povětšinou kryje s prací podle pravidel 

(Work-to-Rule). Ostentativně striktní dodrţování pracovních povinností či 

bezpečnostních předpisů nenaruší fungování pracoviště tak intenzivně jako klasická 

stávka, má však tu výhodu, ţe moţnost disciplinárního postihu je velice omezená.
21

 

Při okupaci/obsazení pracoviště (Sit-Down) se zaměstnanci snaţí setrvat na 

pracovišti a odmítají jej opustit do doby, neţ budou splněny jejich poţadavky. Dochází 

k blokování příjezdových cest do areálu závodu a tedy celého zásobování, 

znemoţňování vcházení či vycházení osob. Proto je povaţována za nejextrémnější 

projev práva na stávku, který se uplatňuje často v bezvýchodné situaci, kdy jsou 

dlouhodobě zájmy zaměstnanců v přímém rozporu s jednáním zaměstnavatele. 

Okupační stávka obsahuje silný emotivní prvek spočívající např. ve snaze o násilné 

vyvedení zaměstnanců z pracoviště a zároveň je spojená se zvýšeným zájmem medií. 

Úspěšná okupace vyţaduje absolutní organizovanost, vnitřní osobní angaţovanost 

účastníků a jasně stanovený cíl stávky, neboť postupné ochabování v nasazení vede 

k jejímu selhání.
22

 Legitimita okupace pracoviště značně pokulhává v tu chvíli, kdy je 

přímo zamezován výkon práce zaměstnancům, kteří si pracovat přejí. Z práva na stávku 

se v tu chvíli stává povinnost stávkovat, coţ je nepřípustné.  

Navádění ke stávce/Piketing (Picket)
23

 je vyuţíván jako nenásilná forma 

stávky, je však často pouze předehrou okupace závodu. Obvykle se zaměstnanci před 

vchodem do areálu pracoviště shromáţdí a snaţí se upozornit na své problémy ostatní 

                                                 

21
 TULÍK, Michal; HLADKÁ, Nadia. Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne 

prípady. 2. Vydání. Bratislava: Nakĺadatelstvo bod zlomu, 2009, s. 15. 

22
 Úspěšné okupační stávky, při kterých došlo k zadrţení vedení závodů, proběhly např. na Slovensku, 

v USA, ve Francii. Za zmínku určitě stojí okupace v továrně Sony v Pontonx-sur-l´Adour na Jihozápadě 

Francie. Propuštění dělníci zde 12. 3. 2009 uzamkli generálního ředitele přímo v zasedací místnosti. Jeho 

propuštění podmínili zahájením okamţitého vyjednávání s odbory a dohodou o nové podobě plánovaného 

propouštění zaměstnanců. K dohodě skutečně došlo, i kdyţ je třeba dodat, ţe aţ po noci strávené 

v zasedací místnosti. Nicméně dělníci si dokázali prosadit delší dobu na školení, pobírání mzdy po dobu 

školení, lepší podmínky pro zaměstnance nad 55 let a odstupné ve výši 45 000 eur.  

23
 Slovo piket se také pouţívá jako označení sloganů na transparentech pouţívaných při demonstracích a 

stávkách. 
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pracovníky, případně také širokou veřejnost. Ve své základní formě jde o projev 

jakéhosi přemlouvání nerozhodnutých zaměstnanců k připojení se ke stávce. 

Jelikoţ právní úprava zemí Evropské Unie je značně nesourodá, jsou formy 

kolektivních akcí právně regulované v některých zemích, zatímco v jiných jsou 

ponechány bez úpravy či výslovně zakázány. Mezi nejčastěji výslovně povolené druhy 

a formy patří výstraţná stávka, solidární stávka, zpomalení práce a práce podle pravidel, 

případně i piketing
24

. Naopak ve většině zemí je zakázána stávka politická.
25

 Kromě 

klasické stávky se česká právní úprava spokojila se zakotvením práva na jediný zvláštní 

druh stávky, a to za určitých podmínek stávky solidární a s jediným zákazem - jakékoli 

formy okupace. 

1.3.2. Stávková pohotovost 

 Pojem stávková pohotovost není výslovně upraven ţádnou mezinárodní 

smlouvou a nepřekvapí, ţe se s ním nesetkáme v ţádném platném právním předpisu 

České republiky. Navzdory tomu je nutno jej důsledně odlišovat od klasické stávky.
26

 

Za stávkovou pohotovost označujeme akce konané za účelem vytvoření tlaku odborové 

organizace na zaměstnavatele. Jedná se vlastně o jistou demonstraci připravenosti a 

odhodlání vstoupit do stávky, pakliţe zaměstnavatel nepřistoupí na poţadavky 

pracovníků (či o nich nebude alespoň jednat) za předpokladu, ţe je můţe ovlivnit.
27

 

V praxi zpravidla příslušný odborový orgán ustanoví stávkový výbor (pokud 

jeho úkoly neplní on sám) a následně probíhají všechna nutná opatření pro případné 

                                                 

24
 Pouze ve Francii je navádění ke stávce nezákonné. 

25
 WARNECK, Wiebke. Strike rules in the EU 27 and beyond. A comparative overwiev. Brussels: ETIU-

REHS, 2007. ISBN 9782874520884. s. 8-9. 

26
 VAVRO, Martin In: ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj. Kultúra sveta 

práce – Právo na štrajk. Bratislava: Nadácia Friedricha Eberta, zastúpenie v SR, 2013. ISBN 

9788089149292. s. 72., 

27
 Velmi aktuální je stávková pohotovost vyhlášena 21. 9. 2015 předsednictvem Základní odborové 

organizace České rafinerské, a.s. K pohotovosti bylo přistoupeno z důvodu poţadavku na navýšení tarifů 

a smluvních mezd o 2000,-Kč a neúspěšného jednání o dodatku k platné kolektivní smlouvě s vedením 

společnosti, které trvalo od května 2015.  Předsednictvo vyzvalo ministerstvo práce a sociálních věcí, aby 

určil zprostředkovatele, se kterým bude dále jednat. Do stávkové pohotovosti bylo podle odborové 

organizace zapojeno všech 600 zaměstnanců závodu. 
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uskutečnění stávky a zároveň se vedou jednání se zaměstnavatelem.
28

 Účastnící 

stávkové pohotovosti jsou viditelně označeni, např. červenými stuţkami. Toto označení 

je jasným signálem pro zaměstnavatele o počtu pracovníků podporujících řešení 

vzniklého sporu stávkou a často vede k urychlení vyjednávání a dosaţení konsenzu 

akceptovaného oběma stranami. Za pozitivní aspekt stávkové pohotovosti povaţuji také 

to, ţe nedochází ke skutečnému přerušení práce, a tím tedy nevzniká ţádná hospodářská 

škoda.  

Legalita stávkové pohotovosti se opírá o čl. 3 odst. 1 Úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 87, o svobodě sdruţování a ochraně práva odborově se 

organizovat
29

, který zaručuje organizacím pracovníků mimo jiné právo na svou správu a 

činnost. Právě takovou činností můţe být i organizování stávkové pohotovosti.    

Přestoţe se stávková pohotovost uplatňuje téměř výlučně v rámci stávky 

v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, není teoreticky moţné vyloučit její realizaci 

jako předehry stávky podle čl. 27 Listiny. Tímto je vyloučena premisa, ţe iniciátorem 

stávkové pohotovosti můţe být pouze odborová organizace a je ji moţné konat jen za 

předpokladu sporu při vyjednávaní o kolektivní smlouvě. 
30

 

 

1.3. Subjekty práva na stávku  

K určení subjektů práva na stávku, je nejprve nutné se zabývat charakterem jeho 

pojetí, a to buď jako práva ryze kolektivního typu či práva individuálního. Státy jako 

Belgie, Francie či Itálie se přiklonily k individuálnímu přístupu a povaţují tedy za 

subjekt práva jednotlivce.
31

  

Česká doktrína čerpající z úpravy stávky v ZoKV a čl. 27 Listiny zaručujícího 

koaliční svobodu pak logicky stávku zařazuje jako institut kolektivního pracovního 

                                                 

28
 Stávkový řád Českomoravské konfederace odborových svazů. Dostupné z: 

statorg.cmkos.cz/news/151110_metodika_stavka.rtf 

29
 Viz bod 2.2.1 Úmluvy Mezinárodní organizace práce. 

30
 VAVRO, Martin In: ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj.: op. cit. sub. 26 

s. 73. 

31
 WARNECK, Wiebke.: op. cit. sub. 25, s. 16 a násl. 
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práva a subjekty práva na stávku vycházejí ze subjektů pracovního práva kolektivního.
32

 

Na straně zaměstnanecké, neboli aktivními subjekty práva na stávku jsou 

organizované skupiny zaměstnanců (sociální reprezentanti), ke kterým řadíme odborové 

organizace, popř. odborové svazy
33

.  

Normy pracovního práva nestanoví, který orgán odborové organizace bude 

subjektem práva na stávku a který bude tedy příslušný pro její vyhlášení. Toto mají určit 

stanovy odborové organizace, případně její jiné vnitřní normy a předpisy. Subjektem 

můţe být odborová organizace jako celek stejně jako její organizační jednotka či 

odborový orgán (např. výbor odborového svazu). Typickým subjektem je stávkový 

výbor jako speciálně vytvořená skupina za účelem provedení stávky. Působí-li u 

zaměstnavatele vedle sebe několik odborových organizací, jsou subjekty kolektivních 

vztahů všechny odborové organizace a kterákoli z nich je oprávněna stávku vyhlásit. 

Výjimkou je stávka za uzavření kolektivní smlouvy, kdy ve smyslu § 24 odst. 2 

zákoníku práce jsou povinny vystupovat a jednat ve vzájemné shodě. V praxi dochází 

k pověření jedné odborové organizace, která vystupuje ve jménu všech.
34

 

Podotýkám, ţe určitými právy a povinnostmi (zejména právy na informace a 

projednání) jsou nadány také rady zaměstnanců, evropské rady zaměstnanců a zástupce 

pro oblast bezpečnosti práce. Přestoţe jsou jim přiznána tato oprávnění, nemohou 

právně jednat a jelikoţ nejsou ani deliktně způsobilí, nemohou nést odpovědnost za své 

jednání a k subjektům práva na stávku je neřadíme.
35

 V současné době rady 

zaměstnanců mají pouze omezenou právní osobnost. Dodávám, ţe např. litevské právo 

právní osobnost radě zaměstnanců přiznává, a ta pak je i oprávněna za určitých 

podmínek stávku vyhlásit.
36

  

                                                 

32
 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 30-

31.    

33
 Odborový svaz je vyhlašovatelem stávky pouze ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, 

nikoliv ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy. 

34
 GALVAS, Milan In: HRABCOVÁ, Dana; GALVAS, Milan; PRUNNER Pavel: op. cit. sub 4. s. 82. 

35
 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 12. 

36
 WARNECK, Wiebke.: op. cit. sub 27, s. 46. 
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Určitý náznak otevřeného přístupu k subjektům práva na stávku přináší 

judikatura Nejvyššího soudu, který uvedl, ţe „subjektem toto právo realizujícím bude 

především kolektiv zaměstnanců organizovaný (sdružený) v organizaci hájící jejich 

hospodářská a sociální práva (odbory).“
37

 Z uţití termínu „především“ je moţné 

dovodit, ţe teoreticky by subjektem práva mohli být dokonce i individuální 

zaměstnanci, coţ ale v našich podmínkách odporuje kolektivnímu přístupu k právu na 

stávku. Na tento judikát navázali další autoři, kteří dovozují, ţe stávku nemusí 

organizovat pouze odborová organizace, ale můţe to být i kolektiv zaměstnanců.
38

 

Podobně jako někteří autoři odborné literatury,
39

 zastávám názor, ţe není váţnějších 

důvodů, proč by do budoucna neměly být nositeli plné právní osobnosti a pak také i 

subjektem práva na stávku rady zaměstnanců.
40

 Minimálně na pracovištích, kde 

nepůsobí odborová organizace, by po vzoru litevské úpravy mohla vykonávat veškeré 

její úlohy.  

Na druhou stranu přiznání moţnosti stávku vyhlásit individuálnímu zaměstnanci 

by nejen znamenalo nabourání pojetí stávky jako prostředku kolektivního legálního 

nátlaku, ale také by v praxi znamenalo obrovský prostor pro nejistotu a mohlo vést aţ 

k chaosu.
41

 

Pasivní subjekty práva na stávku, tedy ti, vůči nimţ stávka směruje, jsou 

jednotliví zaměstnavatelé. Figurují zde jak právnické osoby, tak osoby fyzické, případně 

                                                 

37
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2489/2000 

38
 ZRUTSKÝ, Jaromír. Právo na stávku: rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Právní rádce, 2003, č. 1210-

4817 11/8, s. 41 – 43. 

39
 PICHRT, Jan. Některé aspekty působení rady zaměstnanců a odborové organizace na pracovišti a 

problematiky reprezentativnosti zástupců zaměstnanců, In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007: 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference na téma kolektivní pracovní právo. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. ISBN 9788021045132. s. 102-103. 

40
 Naopak proti posilování kompetencí rad zaměstnanců se staví: KUBÍNKOVÁ, Marcela. Postavení 

zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. In: HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007: 

sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Kolektivní pracovní právo. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. ISBN 9788021045132. s. 49-50. 

 

41
 Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. US 61/04 dokonce tvrdí, ţe by šlo o 

zneuţití práva na stávku, kdyby jeho výkon byl drţen v rukou jednotlivce. Viz. bod 1.4.2. 



14 

 

jejich sdruţení a organizace. Stojí za povšimnutí, ţe na straně zaměstnavatelské je 

subjektem kolektivního práva také jednotlivec.  

Podotýkám, ţe pasivním subjektem bude vţdy ten, kdo je stávkou zasaţen, takţe 

i např. při stávce proti reformám vlády, která cílí na veřejnou správu, budou vţdy přímo 

dotčeni zaměstnavatelé.  

 

1.4. Obsah práva na stávku  

Z pojmové definice stávky je moţné dovodit obsah práva na stávku, jakoţto 

„právem přiznaná možnost za určitých okolností organizovaně přerušit práci.“
42

 Toto 

právo lze dále diferenciovat do dvou rovin. Do roviny kolektivní, kterou reprezentuje 

odborová organizace, a do roviny individuální, která představuje účast na stávce 

jednotlivými zaměstnanci. Tato dvojkolejnost práva na stávku je odrazem jeho 

lidskoprávního charakteru, kdy jakoţto základní lidské právo přísluší jednotlivci,  

avšak jeho výkon je umoţněn pouze skupině zaměstnanců (resp. ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy pouze organizované skupině zaměstnanců, kterou můţe být pouze 

odborová organizace).  

1.4.1. Individuální rovina 

Projevem této individuální dimenze je oprávnění kaţdého zaměstnance se stávky 

účastnit spolu s jinými. Nositel tohoto práva jej tedy můţe vyuţít jen „společně s 

dalšími členy kolektivu".
43

 Jednotlivec nikdy nemůţe stávku vyhlásit sám, ale můţe se 

na základě svého individuálního práva svobodně rozhodnout, zda svého oprávnění 

vyuţije a ke stávce se přidá (pozitivní obsah práva) nebo své právo ponechá v latentní 

podobě a aktivovat ho nebude (negativní obsah práva), stejně tak můţe svou účast 

ukončit a zároveň k ní nikdy nesmí být nucen. Je bezpochybné, ţe účastník legální 

                                                 

42
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 31. 

43
 KUBÍNKOVÁ, Marcela. Sebeobrana zaměstnance, aneb, Jak přežít v zaměstnání. Praha: Sondy, 2002. 

ISBN 8090276695. s. 121. 
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stávky nemůţe být nijak sankcionován.
44

 Zároveň jak mezinárodní smlouvy, tak 

tuzemské právní předpisy stanovují povolání, kterým právo na stávku nepřísluší. 

Jak uţ jsem uvedla výše, individuální rozměr práva na stávku vychází ze 

zakotvení tohoto práva v Listině. Přestoţe většina evropských a mezinárodních pramenů 

právo na stávku vyvozuje nebo přímo stanoví pouze v rámci ochrany práv zaměstnanců, 

znění Listiny připouští extenzivnější výklad, jelikoţ čl. 27 odst. 4 nikterak 

nespecifikuje, kdo je povaţován za subjekt práva na stávku. Při výkladu čl. 27 odst. 4 

Listiny s ohledem na čl. 27 odst. 1
45

 
 
lze teoreticky dovodit, ţe oprávněnou stávkovat je 

kaţdá fyzická osoba.
46

 Pakliţe vycházíme z toho, ţe koaliční svoboda a potaţmo právo 

na stávku svědčí kaţdému, tak není vázáno na zaměstnání či podnikání a můţe ho 

vyuţít skutečně kaţdý, kdo se sdruţuje na ochranu svých hospodářských a sociální 

zájmů, např. osoby pobírající starobní či jiný důchod nebo naopak mládeţ v boji za 

výchovu a vzdělání směřující k povolání.
47

  

Stávka však kohokoli jiného neţ zaměstnance vyznívá značně teoreticky, jestliţe 

jejím základním projevem je vytvoření nátlaku přerušením práce. Velmi extenzivním 

výkladem přerušení práce bychom se mohli dostat aţ do situace, kdy např. osoba 

podnikající odmítne vykonávat nasmlouvané sluţby pro své klienty s tím, ţe stávkuje. 

Subjekt pasivní pak není zaměstnavatel, ale osoba, která si sluţby objednala. Taková 

konstrukce je přehnaná, zcela vybočuje z kolektivního pojetí a odporuje předpokladu, 

který bývá často opomíjen, a to ţe se přerušením práce rozumí závislá práce.  

                                                 

44
 GALVAS, Milan In: HRABCOVÁ, Dana; GALVAS, Milan; PRUNNER Pavel. Sociální dialog: 

vyjednávání v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 223 s. ISBN 9788021047730. s. 

82-83. 

45
 „Kaţdý má právo svobodně se sdruţovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních 

zájmů.“ 

46
 Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce z června 2012 

Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/VZZ-o-stavce-a-vyluce----revize-Zpravy-

RIA.doc 

47
 PAVLÍČEK, Václav aj. Ústava a ústavní řád České republiky - Komentář, 2. Díl Práva a svobody. 

Praha: Linde, 1999. ISBN 8072013912. s 236. 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/VZZ-o-stavce-a-vyluce----revize-Zpravy-RIA.doc
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/VZZ-o-stavce-a-vyluce----revize-Zpravy-RIA.doc
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1.4.2. Kolektivní rovina 

Projevem kolektivní roviny je moţnost odborového orgánu stávku organizovat a 

vyhlásit. Kolektivní rovina byla akcentována Ústavním soudem, který vyjádřil, „že 

právo na stávku, jak vyplývá z jeho zařazení do kontextu práva svobodně se sdružovat s 

jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, je právem kolektivním; 

bylo by zneužitím práva na stávku, pokud by jeho výkon držel v ruce jednotlivec nebo 

úzká, co do počtu zanedbatelná skupina osob.“ 
48

 V zájmu státu a také z důvodu 

ochrany a zachování fungování zaměstnavatelů je výkon práva na stávku v nezbytné 

míře omezen a rovněţ je moţné zákonně regulovat činnost odborů.  

 

1.5. Historický exkurz do práva na stávku 

Přestoţe je moţné se obsáhle zabývat historií a významem stávek
49

, neboť se 

podílely na vítězství demokratických reţimů, ale také je pomáhaly pohřbít, rozhodla 

jsem se pouze pro stručné shrnutí a hlubší pozornost budu věnovat současnému stavu 

práva na stávku. 

Stávka je instrument velice starý, objevující se prakticky současně se vznikem 

námezdní práce. Historické prameny hovoří o první stávce v dějinách lidstva, která se 

konala v roce 1452 př. n. l. ve starověkém Egyptě za vlády Ramesse III.
50

 Stávka byla 

pochopitelně nástrojem velice nevítaným, narušujícím veřejný pořádek. Do 19. stol. 

byla nejen nezákonná, ale i kriminalizovaná. Pod silným sociálním tlakem dochází 

k pozvolné legalizaci aţ legalizací odborového hnutí. Na našem území bylo právo na 

stávku uznáno zákonem č. 43/1870 Říšského zákoníku o právu koaličním
51

, tento byl 

pak recipován i československým zákonodárstvím po roce 1918. V počátcích 

protektorátu bylo dne 13. července 1939 právo na stávku zakázáno opět výslovně. 

                                                 

48
 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. US 61/04, bod č. 47. 

49
 Zejména těch politických    

50
 Jednalo se o stávku dělníků Vesétského pohřebiště, jeţ byla nakonec krvavě potlačena.  

51
 V praxi ale stále docházelo k potírání práva shromaţďovacího a výjimečné nebylo ani nasazení 

četnictva proti stávkujícím či dokonce střelba do jejich řad. Tzv. protisocialistické zákony vydané v 80. 

letech 19. stol. jsou pak vrcholem perzekuce dělnictva. 
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Zaměstnancům participujícím na stávce hrozil trest za porušení pracovní kázně a další 

politické postihy.
52

 Po dlouhém období nedemokratických reţimů na našem území bylo 

na právo na stávku nahlíţeno jako na útok proti systému zaloţeného na pořádku, kázni a 

práci jakoţto základu ekonomické prosperity. Škoda individuálnímu zaměstnavateli 

vzniklá stávkou, byla označována jako škoda pro celé národní hospodářství, tj. stát, a 

měla tedy mít rozměr veřejnoprávní. Tento velice nepříznivý pohled na právo na stávku 

a zejména na škodu jí vzniklou přetrval aţ do 27. listopadu 1989.
53

 Přelomovým rokem 

pro zakotvení práva na stávku je rok 1991, kdy dochází k přijetí dvou klíčových 

předpisů, Listiny a zákona o kolektivním vyjednávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52
 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ Zdeňka; HRABCOVÁ Dana aj.  Pracovní právo. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012. 752 s. ISBN 9788021058521. s. 719 - 720. 

53
ŠNÉDAR, Libor. Krátké zamyšlení nad problematikou právní regulace stávky. In: HRABCOVÁ, Dana. 

Pracovní právo 2011: sociální dialog: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2011. ISBN 9788021054387. s. 108 – 109. 
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2. Právo na stávku v mezinárodním právu veřejném a právu 

Evropské unie 

Při zpracování tématu práva na stávku nemohu pominout jeho mezinárodní 

zakotvení. Naopak je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost, neboť tvoří základní 

mantinely a dalo by se říci, ţe také minimální standardy pro jeho úpravu vnitrostátní. 

Mezinárodní úprava předpokládá, ţe na národní úrovni je problematika konkrétního 

institutu dostatečně upravena v tom smyslu, ţe evropské či mezinárodní právo má 

slouţit pouze jako formální právní základ bez přílišné konkretizace jednotlivých 

podmínek uplatnění, případně vystupuje jako test souladu se základními evropskými 

standarty. 
54

 
55

 

Obecně je právo na stávku mezinárodním právem subsumováno pod právo na 

odborové sdruţování a je taktéţ dáváno do souvislosti s právem na svobodu projevu. 

Dvě poslední jmenovaná práva jsou pokládána za základní lidská práva a jsou pevnou 

součástí řady mezinárodních úmluv o lidských právech. 
56

 Můţeme konstatovat, ţe o 

jejich lidskoprávním charakteru není vedeno větších polemik. Jinak je to s právem na 

stávku, které je stále na mezinárodním poli předmětem řady dohadů, jak o jeho 

zařazení, tak o jeho významu a podmínkách realizace.  

Následující kapitola si dává za cíl podat přehled nejdůleţitějších mezinárodních 

smluv zakotvujících právo na stávku, ať uţ explicitně či je moţné z nich výkladem toto 

právo dovodit.
57

  

                                                 

54
 V právních řádech mnoha zemí právě takové zakotvení chybí a mezinárodní dokumenty jsou často 

pouţívány k účelovému výkladu jedné či druhé strany pouze jako podpora vlastních stanovisek.  

55
 ŠVEC, Marek In: ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj.: op. cit. sub 26, s. 8 

56
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 62. 

57
 Pro úplnost dodávám, ţe dne 1. června 2002 nabyla účinnosti novela Ústavy č. 395/2001 Sb., jíţ ČR 

mimo jiné přešla z převáţně dualistického na plně monistický systém mezinárodního práva, tj. ţe 

mezinárodní smlouvy jsou přímou součástí vnitrostátního právního řádu. Klíčový je čl. 10 Ústavy, který 

stanoví, ţe: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, 

použije se mezinárodní smlouva.“ Z monistického modelu taktéţ vyplývá bezprostřední pouţitelnost 
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2.1. Právo na stávku v normách přijatých v rámci Organizace 

spojených národů 

V rámci Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) se k zakotvení práva na 

stávku došlo pomalými krůčky, které provázely divoké debaty.  Prvním univerzálním 

právním dokumentem věnovaným výlučně základním právům a svobodám člověka je 

Všeobecná deklarace lidských práv.
58

 Ta sice o stávce přímo nehovoří, avšak první 

vlaštovkou je čl. 23 odst. 4, obsahující krátké, ale jasné prohlášení, ţe „na ochranu 

svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k 

nim.“  

Ještě silněji byla koaliční svoboda akcentována přijetím dvou lidskoprávních 

závazných úmluv, a to Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

(dále jen „MPOPP“)
59

 a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech (dále jen „MPHSKP“)
60

. První jmenovaný v čl. 22 zakotvuje právo 

na odborové sdruţování, avšak umoţňuje jeho omezení, jsou-li stanovena zákonem a 

jsou nutná v demokratické společnosti v zájmu národní nebo veřejné bezpečnosti, 

veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví, morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. Konkrétně jsou zmínění příslušníci ozbrojených sil a policie, ale rozsah omezení 

není blíţe specifikován.
61

 
62

 

                                                                                                                                               

ustanovení mezinárodní smlouvy a bezprostřední účinek mezinárodní smlouvy, tedy moţnost jednotlivce 

dovolat se pouţití mezinárodní smlouvy před národními úřady. 

58
 Přijata na třetím zasedání Valného shromáţdění OSN dne 10. prosince 1948 v paříţském paláci 

Chaillot 

59
 Přijat Valným shromáţděním OSN dne 16. prosince 1966 v New Yorku dne 19. prosince 1966, na 

našem území vstoupil v platnost 23. března 1976  

60
 Přijatý Valným shromáţděním OSN dne 16. prosince 1966 v New Yorku, na našem území vstoupil v 

platnost 23. března 1976 (pakty byly zveřejněny vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 

Sb.) 

61
 MPOPP disponuje vlastním kontrolním mechanismem, jímţ je Výbor pro lidská práva. Nicméně tento 

výbor zkoumá ochranu práva na svobodu sdruţování většinou v souvislosti s nevládními organizacemi a 

politickými stranami. Ochranu odborového sdruţování ponechává na proceduře vycházející z MPHSKP. 

Původně také Výbor pro lidská práva vůbec nepovaţoval právo na stávku jako právo vycházející z čl. 22, 

od roku 1999 dochází ke změně a je dohlíţeno i na výkon tohoto práva. 

62
 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: The Right to strike and the ILO: The legal 

foundations. 2014. s. 40-45. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
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Méně restriktivně a obsáhleji je vyjádřena koaliční svoboda v MPHSKP. 

Důleţité je, ţe dochází v čl. 8 odst 1. písm. d) k explicitní existenci ochrany práva na 

stávku, a to v podobě, ţe „státy, smluvní strany Paktu se zavazují zajistit právo na 

stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony příslušné země.“ 

Z citovaného ustanovení vyplývá, ţe toto zakotvení práva na stávku nemůţeme chápat 

jako oprávnění jednotlivce či odborové organizace, nýbrţ jde o pouhou deklaraci 

ratifikujícího státu, ţe právo na stávku uznává za podmínky jeho výkonu v souladu se 

zákony příslušné země.
63

 

Čl. 8 MPHSKP samozřejmě rovněţ umoţňuje omezení práv z něj vyplývajících 

pro příslušníky ozbrojených sil a policie, ale na rozdíl od MPOPP ještě zmiňuje 

příslušníky správních orgánů státu. Na dodrţování MPOPP dohlíţí Výbor pro 

hospodářská, sociální a kulturní práva
64

. Ten prostřednictvím doporučení upozorňuje 

členské státy na nedostatky a vyzývá je k nápravě. Takové upozornění prostřednictvím 

závěrečného doporučení bylo dáno např. Německu v roce 2011. Výbor pro 

hospodářská, sociální a kulturní práva vyjádřil znepokojení nad tím, ţe Německo 

nepřipouští právo na stávku u státních zaměstnanců i jiných, neţ těch, kteří poskytují 

„nezbytné sluţby“, a tak překračuje rozsah omezení vyjádřený v čl. 8 odst. 2.
65

 

 

2.2. Právo na stávku a Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“)
66

 je celosvětovou 

specializovanou mezivládní institucí, jejímţ hlavním cílem je usilovat o podporu 

sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. MOP se 

                                                 

63
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 65. 

64
 Ten se schází od roku 1987, předtím jeho kompetence vykonávala Ekonomická a sociální rada OSN. 

65
 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: op. cit. sub. 62, s 42. 

66
 MOP byla zaloţena roku 1919 v rámci Versailleského mírového procesu na premise, ţe celosvětový 

trvalý mír můţe vycházet jedině z dobrých pracovních podmínek, vedoucích k odstranění bídy a sociální 

nespravedlnosti. (viz preambule Ústavy MOP, dostupné z: 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf). V roce 1946 byla jako první ze 

specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. Významného ocenění se jí dostalo 

roku 1969, kdy jí byla udělena Nobelova cena míru. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf


21 

 

oproti jiným mezinárodním organizacím vymyká unikátní tripartitní strukturou. 

Působnost MOP je široká, avšak její pozornost je soustředěna na prosazování závazných 

standardů pro výkon práce, podporu sociálního dialogu a sociální ochrany. MOP 

akcentuje, ţe dosaţení důstojných pracovních podmínek je prioritou i v dnešním 

globalizovaném světě.
 67

 

V současnosti tvoří MOP 186 členských zemí a Česká republika je jednou 

z nich.
68

 Jednotlivé členské stát jsou zastoupeny čtyřmi delegáty v nejvyšším orgánu, 

Mezinárodní konferenci práce
69

, přičemţ dva delegáti jsou reprezentanti vlády a po 

jednom mají zaměstnavatelé a zaměstnanci. Na kaţdoročním plenárním jednání 

Mezinárodní konference práce disponuje kaţdý z delegátů jedním hlasem, je nadán 

stejnými právy a můţe se ke všem otázkám svobodně vyjadřovat. Důleţitost 

Mezinárodní konference práve tkví ve schvalování úmluv a doporučení, jejímţ 

prostřednictvím dochází k naplnění zásad a cílů MOP.
70

 

2.2.1. Úmluvy MOP 

Zdá se paradoxní, ţe právo na stávku, které je povaţováno za základní nástroj 

ochrany práv zaměstnanců, není výslovně upraveno v ţádné úmluvě ani doporučení 

MOP.
71

 Právo na stávku pokládají teoretici pracovněprávní vědy za nedílnou součást 

práva na odborové sdruţování, proto je dovozováno výkladem Úmluvy č. 87, o 

svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (dále jen „Úmluva  

                                                 

67
 Viz oficiální stránky MOP. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm 

68
 Československá republika byla zakládajícím státem, jelikoţ MOP neuznává právní nástupnictví, 

členství České republiky je datováno k 5. únoru 1993 na základě dopisu ministra zahraničních věcí 

zaslaného řediteli Mezinárodního úřadu práce.   

69
 Kromě Mezinárodní konference práce tvoří systém MOP Správní rada, jakoţto výkonný orgán určující 

politické směřování organizace a Mezinárodní úřad práce, sekretariát organizující kaţdodenní činnost, 

působící téţ jako výzkumné centrum a vydavatelství. 

70
 Viz oficiální stránky MOP (How the ILO works). Dostupné z http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm 

71
 Bezvýsledných debat o explicitním zakotvení tohoto práva bylo a pravděpodobně i bude vedeno 

nespočetně. 
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č. 87“) a Úmluvy č. 98, o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně 

vyjednávat (dále jen „Úmluva č. 98“). 
72

  

Úmluva č. 87, která je pro právo na stávku klíčová, si zaslouţí podrobnější 

výklad. Ustanovení čl. 2 opravňuje pracovníky a zaměstnavatele bez jakéhokoli rozdílu 

a bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakoţ i stát se 

členy takových organizací. Článek 3 pak takovýmto organizacím výslovně dovoluje 

„vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat 

svoji správu a činnost a formulovat svůj program,“ aniţ by veřejné orgány do těchto 

činností jakkoli zasahovaly či omezovaly jejich zákonné vykonávání. Ve smyslu čl. 10 

je za takovou organizaci označována kaţdá organizace pracovníků nebo 

zaměstnavatelů, která má za cíl podporovat a hájit jejich společné zájmy. Článek 9 

stanovuje speciálně pro příslušníky ozbrojených sil a policii moţné omezení svobody 

sdruţování vnitrostátním zákonodárstvím. 

 Úmluva č. 98 navazuje a dále rozšiřuje rozsah ochrany odborového sdruţování, 

který stanovila Úmluva č. 87. Cílí zejména na ochranu proti projevům diskriminace 

směřujícím k ohroţení odborové svobody v zaměstnání. Vycházíme-li z předpokladu, 

ţe právo na stávku je nedílnou součásti práva na odborové sdruţování, pak tato úmluva 

poskytuje ochranu před diskriminací také při realizaci stávky.
73

  

O významu těchto úmluv svědčí, ţe z velkého mnoţství přijatých dokumentů
74

 

byly tyto dvě úmluvy spolu s  dalšími
75

 vyhlášeny na 86. Mezinárodní konferenci práce 

                                                 

72
 Úmluva č. 87 byla přijatá dne 9. července 1948, tedy ještě několik měsíců před Všeobecnou deklarací 

lidských práv. Úmluva č. 98 byla následně přijata 1. července 1949. 

73
 GOPALAKRISHNAN, Ramapriya. Freedom of association and collective bargaining in export 

processing zones: Role of the ILO supervisory mechanisms Geneva: International Labour Office, 2006. 

ISBN 978921198482. s. 4-5. 

74
 Jedná se o 188 úmluv (a 199 doporučení) s tím, ţe Česká republika dosud ratifikovala 71 úmluv, včetně 

všech úmluv o lidských právech. Dostupné z: http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni-

vztahy/mezinarodni-organizace-prace-mop-ilo/259-3 

75
 Jde o těchto 6 úmluv: Úmluva č. 29 z r. 1930 o nucené práci, Úmluva č. 100 z r. 1951 o rovnosti v 

odměňování, Úmluva č. 105 z r. 1957 o odstranění nucené práce, Úmluva č. 111 z r. 1958 o diskriminaci 

v zaměstnání a povolání, Úmluva č. 138 z r. 1973 o minimálním věku a Úmluva č. 182 z r. 1999 o 

nejhorších formách dětské práce. 
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v roce 1998 za úmluvy stanovící Základní pracovní standardy (Core Labour 

Standards).
76

  

 Dalším ukazatelem důleţitosti Úmluv č. 87 a 98 je bezesporu fakt, ţe Správní 

rada ustavila dva orgány, které dohlíţí na jejich aplikaci. Jedná se o Výbor pro 

svobodu odborového sdružování (Committee on Freedom of Association) zřízený 

v roce 1951 a Výbor expertů pro uskutečňování úmluv a doporučení (Committee of 

Experts on the Application of Convention and Recommendations) (dále jen „Výbor 

expertů“) ustavený v roce 1926. Tyto výbory, které tvoří jakýsi kontrolní mechanismus 

nad dodrţováním úmluv, zároveň vydávají řadu interpretačních stanovisek. Podstatné 

je, ţe Výbor pro svobodu sdruţování od roku 1952 a Výbor expertů od roku 1959 

konstantě deklarují, ţe právo na stávku je základním právem pracovníků a jejich 

organizací a dále stanovily limity jeho výkonu a definovaly soubor zásad a principů. 
77

 

Jelikoţ výstupy těchto výborů povaţuji za velmi zajímavé, rozhodla jsem se jim 

věnovat samostatnou kapitolu. 

2.2.2. Spory o právo na stávku na poli MOP 

Počátkem roku 2012 přišli zástupci zaměstnavatelů s tezí, která popírá právo 

zaměstnanců na stávku. V červnu toho roku skupina zaměstnavatelů formovaná pod 

novým vedením ve Výboru pro uplatňování standardů (Committee on Application of 

Standards) zpochybnila samotnou existenci mezinárodního práva na stávku, které bylo 

uznáváno všemi stranami tripartity MOP po mnoho dekád.
 
Skupina zaměstnavatelů 

tvrdila, ţe mandát Výboru expertů je určen pouze ke komentování uplatňování Úmluvy 

č. 87 (posuzování, zda vnitrostátní právní úprava a praxe odpovídá poţadavkům 

Úmluvy) nikoli k tomu, aby ji interpretoval a odvozoval z ní právo, které výslovně 

                                                 

76
 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Normotvorná činnost Mezinárodní organizace práce. In: ŢATECKÁ, Eva; 

KOVÁČOVÁ, Lucia; HORECKÝ, Jan aj.: Cofola 2011. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 

pořádané právnickou fakultou Masarykovy univerzity, 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2011,  

ISBN 9788021055827. s. 669 - 670. 

77
 GERNINON, Bernard; ODERO, Alberto; GUIDO, Horacio. ILO Principles concerning the Right to 

Strike. Geneva: International Labour Office, 2006. ISBN 9221116271. s. 8. 
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nezaručuje.
78

 Také se vymezila proti praxi, kdy Výbor expertů vyuţíval případy Výboru 

pro svobodné odborové sdruţování týkající se práva na stávku pro svá stanoviska, coţ 

mělo vést k nedostatku právní jistoty v kontrolních mechanismech.
 79

 Zástupci 

zaměstnanců a několik zástupců vlád se rázně proti těmto argumentům ohradilo. Uvedli, 

ţe bez práva na stávku ztrácí smysl celá procedura kolektivního vyjednávání a 

zdůraznili, ţe zpochybnění práva na stávku, jako nedílné součásti svobody sdruţování, 

by znamenalo, ţe další práva a svobody jsou v praxi bezvýznamné. Své argumenty 

podepřeli také tvrzením, ţe právo na stávku se stalo součástí mezinárodního 

obyčejového práva.
80

  

Tato rozepře vedla k zablokování činnosti MOP téměř na tři roky. Na zasedání 

101. Mezinárodní konference práce Výbor pro uplatňování standardů poprvé od svého 

ustavení v roce 1926 selhal, kdyţ nebyl schopen přijmout závěry k projednávaným 

otázkám a případům.
 81

 

Skupina zaměstnanců ţádala, aby byl spor podle čl. 37 odst. 1 Ústavy MOP 

předán k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru (Internation Court of Justice, dále 

jen „ICJ“).
82

 V listopadu roku 2014 však těsná většina vlád evropských zemí a řada 

zemí Afriky tento poţadavek odmítla
83

 a činnost Mezinárodní organizace práce byla 

paralyzována. Hrozilo, ţe těţko budované standardy práva na stávku a odborového 

sdruţování vůbec, budou ztraceny. Na to reagovala Mezinárodní konfederace 

odborových svazů (International Trade Union Confederation, dále jen „ITUC“), jeţ 

organizovala celosvětovou kampaň, prostřednictvím které vytvářela tlak na 

                                                 

78
 Rovněţ byla zpochybněna kompetence Výboru expertů interpretovat úmluvy MOP jako takové. Snad 

jako pokus k vytvoření prostoru pro zpochybnění dalších práv vyplývajících z úmluv MOP.  

79
 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: op. cit. sub. 62, s 4. 

80
 ILO: Background document for the Tripartite Meeting on the Freedom of Association and Protection 

of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), in relation to the right to strike and the modalities 

and practices of strike action at national level (revised). Geneva: Internationa Labour Office, 2015. ISBN 

9789221295396. s. 13 

81
 ILO. op. cit. sub. 80. s. 13 – 14. 

82
 Další moţnost byla podle čl. 37 odst. 2, aby Správní rada předloţila Mezinárodní konferenci práce ke 

schválení ţádost o zřízení tribunálu pro rychlé vyřizování všech otázek a sporů o výklad smlouvy.  

83
 Mezi významné země, které se postavily proti, patří USA, Švýcarsko, Rusko a Japonsko. 



25 

 

představitele blokující jednání v rámci MOP. Den 18. únor 2015 byl ITUC prohlášen za 

celosvětový den na obranu práva na stávku. ITUC vyhlásila „mobilizaci“, do které se 

zapojilo na 60 zemí a uspořádáno bylo více neţ 100 akcí. K této iniciativě se přidala 

rovněţ Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“).
84

 

Stanovisko odborů podpořil také předseda vlády Bohuslav Sobotka a mimo jiné uvedl, 

ţe „považuje zachování práva na stávku za mimořádně důležité ke zvyšování úrovně 

života a kvality demokracie.“  
85

  

Dne 25. 3. 2015, tedy bezprostředně po vyhlášení mezinárodní kampaně ITUC, 

došlo k uveřejnění velkého posunu v jednáních. Na zvláštním zasedání MOP bylo 

dosaţeno dohody mezi skupinami zaměstnanců a zaměstnavatelů s tím, ţe vlády 

výslovně uznávají právo na stávku vycházející přímo z Úmluvy č. 87. Sharan Burrow, 

generální tajemník ITUC, následně uvedl, ţe „po vytvoření krize, skupiny 

zaměstnavatelů spolu s některými vládami odmítaly předat otázku k řešení ICJ, přestože 

Ústava MOP tento postup nařizuje. Teď se nám podařilo vyjednat řešení této situace, 

které chrání základní právo zaměstnanců na stávku a umožňuje, aby MOP plně 

pokračovala v její činnosti, tedy dohlížet na to, aby vlády respektovaly své mezinárodní 

závazky v pracovněprávní oblasti.“
 86

 

2.2.3. Výklad a zásady práva na stávku dle Výboru pro svobodu 

odborového sdružování a Výboru expertů 

Tato kapitola shrnuje zásady týkající se práva na stávku vyplývající 

z rozhodovací činnosti obou výborů. Jejich rozhodnutí, adresována vládám členských 

zemí MOP, mají charakter právně nezávazných doporučení (tzv. soft law). 

Přestoţe ani Výbory
87

 nepodaly úplnou definici stávky, vyslovily názor, ţe se 

nemusí jednat pouze o přerušení výkonu práce, ale rovněţ o zpomalení práce (Go-

                                                 

84
 Dostupné z: http://www.cmkos.cz/pravo-na-stavku/3941-3/ruce-pryc-od-naseho-prava-na-stavku 

85
 Dostupné z: http://www.e-sondy.cz/aktualne/4524-3/premier-sobotka-podporuje-pravo-odboru-na-

stavku 

86
 Dostupné z: http://www.ituc-csi.org/right-to-strike-re-affirmed-at-ilo?lang=en 

87
 V této kapitole budu označení „Výbory“ uţívat souhrnně pro Výbor pro svobodu odborového 

sdruţování a Výboru expertů. 
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Slow). Taktéţ zmiňují stávku ve formě prací podle pravidel (Work-to-rule). Je 

překvapující, ţe za legitimní povaţována také okupace pracoviště. Dodávají však, ţe 

omezení těchto forem je přípustné, pakliţe přestávají být mírumilovné.
88 

 

Ohledně subjektů práva na stávku Výbor pro svobodu odborového sdruţování 

konstatoval, ţe vyhrazení práva vyhlásit stávku pouze odborovým organizacím je 

slučitelné se standardy Úmluvy č. 87.
89

 Pracovníci a zejména jejich zástupci by však 

měli být chráněni proti jakékoli diskriminaci, ke které by mohlo dojít z důvodu stávky, 

a měli by mít moţnost ustavit odborové organizace, aniţ by byli vystaveni 

protiodborové diskriminaci.
90

 

Výbor pro svobodu odborového sdruţování vţdy povaţoval právo na stávku za 

základní právo pracovníků a jejich organizací, avšak jen v té míře, do jaké se pouţívá 

jako prostředek k obraně jejich ekonomických zájmů. Právě účel stávky je často 

zdůrazňován. Výslovně se připouští stávky za zlepšení pracovních podmínek zejména 

v oblasti bezpečnosti práce, pracovní doby apod., dále stávky za rozšíření nebo zlepšení 

kvality práv odborových organizací a jejích funkcionářů.
91 

Skutečnost, ţe stávka je 

vyhlášena za uznání odborové organizace, je legitimní zájem, který pracovníci a jejich 

organizace mohou hájit. 
92  

Důleţitý je faktor vztahu cíle stávky k určitému zaměstnanci, zda jej poţadavky 

stávky přímo ovlivňují nebo nikoliv. Vyvstala tedy otázka, jaká je pozice politických 

stávek a stávek podpůrných/solidárních. 

Politická stávka v čisté podobě je přijímána jako nezákonná
93

. Ovšem Výbor 

expertů a Výbor pro svobodu odborového sdruţování uznali, ţe kolektivní poţadavky 

                                                 

88
 ILO. Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 

Committee of the Governing Body of the ILO. 5. vyd. Geneva: International Labour Office, 2006. ISBN 

9789221190318. s. 113 

89
 Bylo by naopak s Úmluvou š. 87 neslučitelné, došlo-li by k odepření stávku vyhlašovat federacím a 

konfederacím. 

90
 ILO: op. cit. sub 81. s. 110. 

91
 GERNINON, Bernard; ODERO, Alberto; GUIDO, Horacio: Op. cit. sub. 77, s. 12. 

92
 ILO: op. cit. sub 81. s. 111- 112. 

93
 Stejně tak jako stávka, o které se systematicky rozhoduje dlouho dobu před jejím započetím.  
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se mohou týkat i hledání řešení problémů hospodářské a sociální politiky. Navíc 

výslovně prohlásili, ţe „zákaz stávek, jejichž účelem je protestovat proti sociálním 

účinkům vládní ekonomické politiky, představuje závažné porušení odborové 

svobody“.
94

 V případě generální stávky došlo ke konstatování, ţe stávková akce je 

jedním z prostředků, které by měly mít k dispozici organizace pracovníků. Došlo také 

na vymezení délky a způsobu protestu. Čtyřiadvacetihodinová generální stávka usilující 

o zvýšení minimální mzdy, dodrţování platných kolektivních smluv a o změnu 

ekonomické politiky (vedoucí sníţení cen a nezaměstnanosti) je legitimní a v rámci 

normálního okruhu činností odborových organizací. Kolektivní akce má být postavena 

na jasném vyjádření protestu, ale nemá vest k narušení míru.
95

  

V otázce podpůrných stávek Výbor pro svobodu odborového sdruţování 

vyjádřil obavu, ţe všeobecný zákaz takových stávek by mohl vést ke zneuţití a 

pracovníci by měli mít moţnost sáhnout k takovému kroku za předpokladu, ţe původní 

stávka je legální. Avšak je moţné takové stávky regulovat splněním určitých podmínek 

(např. včasným ohlášením).
96

 

Výbory si uvědomují, ţe stávka můţe znamenat hluboké ekonomické dopady 

pro hospodářství podniku, případně také národní ekonomiku. Proto uznávají, ţe je třeba 

dodrţovat určité podmínky, které vyhlášení a průběh stávky regulují. Tyto podmínky 

však musí být rozumné a nikoli takové, aby kladly podstatná omezení akčním 

prostředkům. Jinak řečeno, zákonný postup pro vyhlášení stávky by neměl být tak 

komplikovaný, aby v praxi znemoţnil vyhlásit legální stávku. 
97

 

První podmínkou akceptovanou Výbory je moţnost předchozího smírčího či 

rozhodčího řízení, a to za předpokladu, ţe je rychlé, nezávislé a dostupné všem 

stranám. Výbor pro svobodu odborového sdruţování však zdůraznil, ţe uloţení povinné 

arbitráţe je přijatelné jen v případech stávek v nezbytných sluţbách ve striktním slova 

smyslu nebo v případech akutní celostátní krize (viz níţe). 
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 ILO: op. cit. sub 81. s. 113. 
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 ILO: op. cit. sub 81. s. 112- 113. 

96
 GERNINON, Bernard; ODERO, Alberto; GUIDO, Horacio: Op. cit. sub. 77, s. 16. 

97
 ILO: op. cit. sub 81. s. 114. 
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Další podmínkou, kterou můţe národní legislativa stanovit, je povinnost 

předchozího ohlášení stávky zaměstnavateli.  

Stejně tak je moţné ţádat zisk určité většiny hlasů při hlasování o stávce. Oba 

Výbory se ale shodují, ţe taková většina nesmí být příliš vysoká. Konkrétně uvedli, ţe 

poţadavek na získání dvou třetin celkového počtu členů odborové organizace pod 

hrozbou sankce udělené správním orgánem, včetně rozpuštění odborové organizace, je 

takové povahy, ţe omezuje práva odborových organizací, coţ je v rozporu s čl. 3 

Úmluvy č. 87. Výbor pro svobodu odborového sdruţování dokonce vyslovil, ţe i 

poţadavek na rozhodnutí o stávce více neţ polovinou zúčastněných pracovníků je 

přehnaný a mohl by přespříliš bránit provedení stávky, zejména ve velkých podnicích.
 98

 

Stejně tak označil dvoutřetinové kvorum za neúměrně přísné. Výbor se obecně přiklání 

k názoru, ţe podmínka tajného hlasování je zcela legitimní.
99 Tajné hlasování chrání 

totiţ nejen zaměstnance, kteří se stávkou souhlasí, před zaměstnavatelem, ale zároveň 

také zaměstnance nesouhlasící před odborovou organizací, případně zaměstnanci 

s opačným názorem.  

Významný prostor zaujímají stanoviska Výborů v otázkách osobního omezení 

či vyloučení práva na stávku. Výbor pro svobodu odborového sdruţování konstatoval, 

ţe „právo na stávku může být omezeno nebo zakázáno: (1) ve veřejné službě jen pro 

státní úředníky vykonávající pravomoc jménem státu; nebo (2) v nezbytných službách ve 

striktním slova smyslu (tedy ve službách, jejichž přerušení by mohlo ohrozit život, 

osobní bezpečí nebo zdraví celého obyvatelstva nebo jeho části).“ 
100

 Připomínám, ţe 

jiţ Úmluva č. 87 připouští omezení odborové organizovanosti (a potaţmo také vyuţití 

práva na stávku) pro příslušníky ozbrojených sil a policie.  

Okruh zaměstnanců veřejné služby (public services) má být vykládán velice 

restriktivně, jejich řady byly zúţeny konkretizací výlučně jako státních úředníků 

                                                 

98
 Srovnáme-li toto stanovisko s úpravou vyhlášení stávky dle ZoKV, vidíme, ţe naše ustanovení jsou 

přísnější, neboť podle § 17 stávka můţe být vyhlášena, souhlasí-li alespoň dvě třetiny zaměstnanců 

zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, za předpokladu, ţe se hlasování zúčastnila alespoň 

polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele.  
99

 ILO: op. cit. sub 81. s. 115. 

100
 ILO: op. cit. sub 81. s. 118. 
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vykonávajících pravomoc jménem státu. Za takové zaměstnance je třeba povaţovat 

pracovníky v soudnictví.
101

 Naopak státní zaměstnanci v obchodních a průmyslových 

podnicích ve vlastnictví státu by právo na stávku mít měli, a to za předpokladu, ţe 

přerušení sluţeb neohrozí ţivot, osobní bezpečí nebo zdraví celého obyvatelstva nebo 

jeho části. Ostatně tento předpoklad platí i pro definici zaměstnanců vykonávající tzv. 

nezbytné služby (essential services). Určení nezbytných sluţeb závisí na konkrétních 

podmínkách dané země. Přesto Výbor pro svobodu odborového sdruţování vytvořil 

kategorie sluţeb, které obecně za nezbytné lze povaţovat. Mezi tyto patří sektor 

nemocnic
102

, dodávky elektrického proudu a vody, telefonní provoz, řízení letového 

provozu, policie a ozbrojené sloţky, hasiči, vězeňská sluţba, dodávky potravin pro děti 

školního věku a další. Naproti tomu do této skupiny se nezahrnuje rozhlas a televize, 

petrochemický sektor, přístavy, informační sluţby pro výběr daní, obchody, bankovní 

sluţby, ocelářský průmysl, provoz dolů a hutí, doprava obecně, poštovní sluţby, 

hotelové sluţby, stavebnictví, automobilový průmysl, dodávky potravin, vzdělávací 

sluţby, městská doprava, provoz letecké dopravy a další.
103

 V takových sluţbách, ani 

hluboké negativní dopady do hospodářství, které přichází s dlouhodobou stávkou, 

neospravedlňují její omezování, tedy neumoţňují a priori v takovém sektoru právo na 

stávku omezovat. 

U zaměstnanců, u kterýchţ je omezeno, případně vyloučeno právo na stávku, 

musí být dány kompenzační záruky, jakoţ jsou např. adekvátní, nestranné a rychlé 

způsoby smírčího a rozhodčího řízení, které mohou být zahájeny v kaţdém okamţiku a 

jejichţ rozhodnutí jsou zcela a bez odkladu realizovány. 
104

 

                                                 

101
 ILO: op. cit. sub 81. s. 119. 

102
 Ne všechny pracovníky nemocnic musíme nutně zařadit pod nezbytné sluţby. Z restriktivního pojetí 

omezení práva na stávku vyplývá, ţe např. nemocniční laboranti a další pracovníci nepodílející se 

významně na zdravotnických úkonech by právo na stávku zachováno mít měli.  

103
 Viz. ILO. op. cit. sub 81. s. 120-121 (par. 585 a 587). Samozřejmě tyto seznamy nejsou taxativní.  

104
 ILO: op. cit. sub 81. s. 122. 
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Termín služby zásadního významu (services of fundamental importance)
105

 

označuje střední kategorii mezi nezbytnou sluţbou a sluţbou, jeţ nemá vliv na zdraví, 

ţivoty apod. V případě sluţeb zásadního významu Výbory připouští stanovení 

povinnosti minimálního provozu. Určení těchto sluţeb závisí na konkrétních 

podmínkách. Mohou jimi být lodní doprava, přístavy, podzemní dráhy, dráhy, doprava 

osob a zboţí, poštovní sluţby, sběr odpadu, raţba měny, základní školství.
106

 Minimální 

sluţby by mohly být také nasazeny v případě stávky, jejíţ rozsah a trvání by mohly 

způsobit akutní celostátní krizi ohroţující normální ţivotní podmínky obyvatelstva. 

Z důvodů sloţité konkretizace, co povaţovat v dané situaci za minimální sluţby, je 

vhodné, aby se na jejich definování podíleli stejnou měrou veřejné orgány spolu s 

pracovníky a zaměstnavateli zapojeni v těchto sluţbách. Konečné slovo by měl mít 

nezávislý orgán (soud), nikoliv exekutiva. 
107

 

Objektivní omezení či vyloučení stávky nastává v případě naléhavé národní 

nouzové situace (Acute national emergency). Právo na stávku muţe být úplně 

suspendováno nezávislým orgánem na nezbytně nutnou dobu.
108

 Za této situace je také 

umoţněno přijímat nové zaměstnance namísto stávkujících. 
109

 

Obecně lze konstatovat, ţe veškerými stanovisky Výborů se nese zásada, ţe 

u hraničních případů je důleţité nezakazovat právo na stávku zcela, ale pouze jej 

omezit, případně dát povinnost zajistit minimální provoz. Velmi důleţitý je také zákaz 

sankcionovat odborové představitele a zaměstnance participující na legální stávce 

(ochrana však nemusí být poskytnuta stávkujícím, kteří nenaplnili zákonné poţadavky 

souladné s principy MOP, i v tomto případě ale sankce musí být přiměřené).
110

  

                                                 

105
 Tento termín uţívá Výbor pro svobodu odborového sdruţování, zatímco Výbor expertů uţívá termínu 

sluţby pro veřejnost uţitečné (services of public utility). 

106
 SERVAIS, Jean.-Michel. The ILO Law and the Freedom to Strike, University of Toronto. s. 5-6. 

107
 GERNINON, Bernard; ODERO, Alberto; GUIDO, Horacio: op. cit. sub. 77, s. 30-32. 

108
 V České republice tomu odpovídá úprava ústavního zákona o bezpečnosti, resp. krizového zákona, na 

který je odkazováno. Viz podkapitola 3.1. 

109
 Stejně jako na pracovištích nezbytných sluţeb. 

110
 ILO: op. cit. sub 81. s. 133-136. 
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Poslední poznámka ke stanoviskům Výborů se týká jejich dovolatelnosti před 

českými soudy. Ústavní soud konstatoval, ţe MOP není mezinárodním soudem a její 

stanoviska nemohou být pramenem práva v České republice, tedy nejsou součástí ani 

právního řádu. Ústavní soud uvedl, ţe „referenční bází v řízení o kontrole ústavnosti 

zákona být tato stanoviska v žádném případě nemohou a nestanou se jí ani v případě, že 

myšlenkové bohatství obsažené v takových pramenech Ústavní soud jako inspiraci nebo 

jako podklad komparativní argumentace použije při interpretaci norem českého 

ústavního práva.
111

 

2.3. Zakotvení práva na stávku v  rámci Rady Evropy 

Rada Evropy (Council of Europe) je regionální mezivládní organizace, kterou 

dne 5. května 1949 zaloţilo 10 evropských států. V současné době sdruţuje 47 zemí.
112

 

Jedním z hlavních cílů, které si organizace vytyčila, byla ochrana lidských práv. Hned 

v počátcích její existence se na tomto poli dosáhla mimořádného úspěchu – 

přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (European Convention on 

Human Rights) v roce 1950
113

, jeţ tvoří právní základ k činnosti Evropského soudu pro 

lidská práva. 

V čl. 11 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Evropská úmluva o lidských právech“) se stanovuje, ţe „každý má svobodu pokojného 

shromažďování a na svobodu sdružování se s jinými, včetně práva zakládat na obranu 

svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich.“ Odstavec 2 tohoto čl. pak zavádí moţnost 

nezbytných zákonných omezení, zejména v zájmu národní a veřejné bezpečnosti, 

ochrany pořádku, práv a svobod jiných. Zároveň pro omezení práv vyplývajících z čl. 

11 odst. 1 jsou jiţ tradičně jmenování příslušníci ozbrojených sil a policie. Na rozdíl od 

MPOPP zavádí novou kategorii, a to příslušníky státní správy. Evropská úmluva o 

                                                 

111
 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. US 61/04, bod č. 38. 

112
 Česká republika je členem od 30. června 1993. 

113
 ČSFR byla ratifikována 19. března 1992 a zveřejněna pod č. 209/1992 Sb. 
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lidských právech, zaměřující se zejména na práva občanská a politická, právo na stávku 

výslovně nezakotvuje
114

, na rozdíl od úmluvy následující. 

2.3.1. Právo na stávku v evropské sociální chartě 

Evropská sociální charta, přijatá v roce 1961,
115

 (revidovaná v roce 1996, 

nicméně Česká republika ji přijala) upravuje hospodářská a sociální práva, navazuje tak 

na Evropskou úmluvu o lidských právech.
116

  

Článek 5 Evropské sociální charty dál prohlubuje úpravu odborového 

sdruţování, uvedenou v Evropské úmluvě o lidských právech, navíc však specifikuje 

její účel, kterým je ochrana hospodářských a sociálních zájmů. Stěţejní je však čl. 6 

upravující kolektivní vyjednávání a zejména odst. 4, jenţ pro účely zajištění efektivního 

kolektivního vyjednávání zavazuje smluvní strany uznat „právo pracovníků a 

zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně práva na stávku, s 

výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před tím uzavřeli.“ 

Tento článek znamenal průlom v ochraně kolektivních práv. Jde o první 

explicitní zakotvení práva na stávku v právně závazném dokumentu. O to víc, ţe 

v daném ustanovení je uţita formulace, ţe smluvní strany se zavazují „uznat“ právo na 

stávku, na rozdíl od jiných poněkud mírnějších vyjádření uţitých v Evropské sociální 

chartě.
117

 Kromě stávky zmiňuje čl. 6 odst. 4 právo i na jiné kolektivní akce 

zaměstnanců a zaměstnavatelů. Podle odborné literatury všechny tyto akce spolu se 

stávkou jsou přípustné pouze při kolektivním vyjednáváni. Není moţné je pouţít 

                                                 

114 
Přesto však na základě čl. 11 Evropský soud pro lidská práva dovodil právo na stávku, kdy v rozsudku 

Enerji Yapi-Yol Sen vs. Turecko ze dne 21. dubna 2009, označil absolutní zákaz stávky státních 

zaměstnanců jako porušením práva na odborové sdruţování.
 

115
 Pro českou republiku vstoupila v platnost 3. prosince 1999 pod. č. 14/2000 Sb. Parlament nedal 

souhlas k ratifikaci Evropské sociální charty jako mezinárodní smlouvy o lidských právech (čl. 10 Ústavy 

ve znění před novelou Ústavy č. 395/2001 Sb.), nýbrţ jako prosté mezinárodní smlouvy. Avšak na 

základě nálezu ÚS č. 3/1995 Sb., který evropskou sociální chartu zařadil pod lidskoprávní úmluvy, 

nebylo pochyb o jejím postavení, a proto od 29. února 2000 měla mít přednost před českými zákony. 

Nicméně poté došlo ke zmíněné novele, kdy od 1. června 2002 mají všechny vyhlášené smlouvy přednost 

před zákonem. 

116
 Opět je patrný stejný trend jako na poli OSN, kdy úmluvy nejprve zavazují k ochraně práv občanských 

a politických a aţ poté dochází k ochraně práv hospodářských a sociálních. Pouze prostředí, které má úctu 

k politickým svobodám, dokáţe vytvořit podmínky pro koaliční svobodu a respektovat právo na stávku.  

117
 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: op. cit. sub. 62, s 54. 
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v případě konfliktu vzniklého ze sporu o existenci nebo platnosti kolektivních smluv, 

nebo v případech jejich porušení. 
118

 V následujících pasáţích však můţeme pozorovat, 

ţe orgány Rady Evropy je vykládají mnohem šířeji, a to stejné poţadují i od členských 

států.  

Nesmím pominout, ţe i zde je právo na stávku limitováno, a to Přílohou 

Evropské sociální charty ve spojení s čl. 31 odst. 1, který připouští omezení, jsou-li 

stanovena zákonem a jsou-li „v demokratické společnosti nezbytná na ochranu práv a 

svobod jiných nebo na ochranu veřejného zájmu, národní bezpečnosti, veřejného zdraví 

nebo morálky.“  

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen „ESLP“), 

do jehoţ pravomoci patří rovněţ výklad ustanovení Evropské sociální charty, sice 

nevyslovila jasnou definici stávky, čl. 6 odst. 4 ale vykládá ve smyslu, ţe se netýká tzv. 

politické stávky. 

2.3.2. Výklad práva na stávku Evropským výborem pro sociální práva a 

jeho kritika České republiky 

  Dohlíţením na provádění ustanovení Evropské sociální charty byl pověřen 

Evropský výbor pro sociální práva (European Committee of Social Rights), který 

pravidelně zveřejňuje svá stanoviska, v nichţ posuzuje soulad vnitrostátní legislativy a 

její uplatňování s Evropskou sociální chartou. Členské státy jsou kaţdoročně povinny 

předkládat národní zprávy
119

, ke kterým Evropský Výbor pro sociální práva přijímá 

závěry.  Dále na základě Dodatkového protokolu
120

 vydává rozhodnutí o kolektivních 

stíţnostech.
121

 Tento výbor v rámci své monitorovací činnosti vyvinul rozsáhlou 

doktrínu týkající se práva na stávku. Přestoţe jsou jeho závěry velice podnětné, 

                                                 

118
 GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 92-93.    

119
 Přehled a znění národních zpráv podaných Českou republikou je dostupný z: 

http://www.mpsv.cz/cs/1132 

120
 Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, ratifikován 17. listopadu 1999 byl zveřejněn pod č. 

15/2000 Sb. 
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podobně jako Výborů MOP, v další části se budu věnovat výhradně jeho kritice české 

úpravy. 

V souvislosti s právem na stávku bylo České republice vytýkáno několik 

skutečností zakládajících porušení Evropské sociální charty.  

Není překvapením, ţe tou první a snad i nejzásadnější je nedostatečná šíře 

ochrany práva na stávku u nás. ZoKV zaručuje stávku pouze jako důsledek sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy, a to jen jako krajní prostředek. Jiný účel stávky je 

nezákonný. Evropský výbor pro sociální práva tuto úpravu shledává jako příliš 

restriktivní a odporující čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty. 
122

 Vláda České republiky 

opakovaně reagovala, ţe česká právní úprava umoţňuje stávky i mimo ZoKV, opírající 

se o ustanovení Listiny. Legálnost takových stávek spočívá na soudním posouzení.
123

 

Výbor na toto konto konstatoval, ţe stav, kdy zákonnost jakékoli stávky závisí pouze na 

posouzení soudu, jehoţ rozhodnutí nemusí být předvídatelné, není dostačující pro 

ochranu práva na stávku. Česká strana deklarovala konstantní judikaturu v přístupu 

práva na stávku a Výbor přijal takové řešení za moţné.
124

 

 Výbor v poslední době míří své výhrady k podmínce pro vyhlášení stávky dle 

ZoKV, kdy na hlasování o stávce je nutná účast aspoň poloviny všech zaměstnanců, 

jichţ se má kolektivní smlouva týkat a pro vyhlášení se musí vyslovit alespoň dvě 

třetiny z nich. Argumentuje také stanoviskem Výboru expertů MOP, který rovněţ 

povaţuje tuto hranici za příliš vysokou, omezující výkon práva na stávku. Česká strana 

přislíbila přijetí novely zákona, který sníţí potřebný počet souhlasících zaměstnanců. 

Poté také deklarovala, ţe navrţená úprava je jiţ v legislativním procesu, nicméně 

k přijetí této změny nakonec nikdy nedošlo.
125

 Proto Výbor ve svém posledním 
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stanovisku z ledna 2015 opět vyjádřil, ţe tento stav je v rozporu s Evropskou chartou 

sociálních práv. 
126

 

Výhrady měl výbor také k úpravě osobního omezení práva na stávku. Dle čl. 

31 Evropské sociální charty jsou povolena omezení stanovena zákonem, pokud by 

stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo zdraví občanů. Výbor se domnívá, ţe plošný 

zákaz stávkování těchto pracovníků, aniţ by bylo rozlišováno mezi jejich konkrétními 

funkcemi, nemůţe být povaţován za přiměřený. Za slučitelné s čl. 6 odst. 4 by mohlo 

být povaţováno nanejvýš zavedení minimální sluţby v těchto odvětvích. Konkrétně se 

Výbor zajímal, v jakém rozsahu dochází k zákazu stávek u zaměstnanců zdravotnických 

zařízení nebo zařízení sociální péče a zaměstnanců zabezpečujících telekomunikační 

provoz. 
127

 Dostalo se mu několika vyhýbavých odpovědí, Výbor však trval na podání 

informací, jak se u vybraných kategorií postupuje v praxi. Poslední zpráva tvrdí, ţe 

„příslušná pracoviště nebo zaměstnanci se pak určují u konkrétního zaměstnavatele na 

základě znaků stanovených obecně zákonem … V případě stávek se vždy dbá na 

zajištění minimálních služeb podle konkrétních okolností.“ 
128

 Výbor to vzal na vědomí 

a reagoval, ţe jakkoli je zákonné vymezení nezbytné, je vţdy třeba, aby zaměstnanci a 

jejich zástupci byli pravidelně zapojováni spolu se zaměstnavateli do určování povahy a 

rozsahu minimálních sluţeb. Výbor se tedy zajímá, jakým způsobem jsou zaměstnanci 

do této procedury zapojování a jaké mají prostředky v případě, ţe není dosaţeno 

dohody na vymezení takovýchto minimálních sluţeb.
129

  Určitě bude zajímavé sledovat, 

jak se s tímto dotazem Ministerstvo práce a sociálních věcí v další národní zprávě 

vypořádá.  

                                                 

126
 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS. Conclusions XX-3 (2014), Strasbourg: Council 

of Europe Publishing. 2015. s. 21. 
127

 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS. Conclusions XVII-1 Vol. Strasbourg: Council of 

Europe Publishing. 2004, ISBN 9287155305. s. 102. 
128

 Jedenáctá zpráva České republiky o plnění Evropské sociální charty (za období do 31. 12. 2012). s. 33.  

129
 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS: op. cit. sub. 126, s. 22. 
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Za další slabé místo české úpravy Evropský výbor pro sociální práva označil i 

obligatorní řízení před zprostředkovatelem jako podmínku vyhlášení stávky.
130

  

Výbor konstatoval, ţe poţadavek uskutečnění neúspěšného pokusu o smírné vyřízení 

před zprostředkovatelem, která zakládá podstatně obtíţnější podmínku neţ tzv. 

„vychladnutí hlav“ (cooling off period), znamená omezení neslučitelné s Evropskou 

chartou sociálních práv.
131

  Toto „období vychladnutí hlav“ můţe podle Výboru 

představovat několikadenní či týdenní předchozí upozornění zaměstnavatele o vyhlášení 

stávky či je to doba pro konání zprostředkovatelského nebo rozhodčího řízení. Podle 

Výboru takové omezení je přípustné, neboť neomezuje, ale pouze reguluje výkon práva 

na stávku. Nicméně vţdy je rozhodující, jaká je stanovená délka této doby, přičemţ 

doba ve veřejném sektoru nebo v nezbytných sluţbách snese přísnější pravidla.
132

 

V roce 2006 Výbor kritizoval zejména dobu, která musí uběhnout podle ZoKV, aby 

řízení před zprostředkovatelem bylo povaţováno za neúspěšné (aby se mohlo přistoupit 

k vyhlášení stávky), coţ bylo 30 dní, nedlouho poté došlo novelou ZoKV k jejímu 

zkrácení na 20 dní. I přesto ve svém posledním závěru shledal tuto úpravu v rozporu 

s Evropskou sociální chartou pro excesivní délku této doby. 
133

  Po srovnání 

jednotlivých závěrů Výboru a českých národních zpráv o plnění Evropské sociální 

charty jsem toho názoru, ţe Výbor změnu ve zkrácení doby vůbec nezaregistroval. 

Bohuţel z české strany nebyla ani nijak akcentována.
134

 Je pravděpodobné, ţe kdyby 

byl Výbor o této novele obeznámen, jeho hodnocení by bylo v tomto roce pro Českou 

republiku příznivější.  

Je třeba však říci, ţe z hodnocených zemí byly téměř u všech vytknuty určité 

nedostatky v přístupu k ochraně práva na stávku, mnohé také velice závaţné, jako např. 

v případě Velké Británie, která nezaručuje dostatečnou ochranu před propuštěním 

                                                 

130
 Poznamenává, ţe tuto podmínku vyhodnocuje Výbor expertů a Výbor pro svobodu sdruţování MOP 

jako oprávněnou.  
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 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS: op. cit. sub. 122, s. 227. 
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 KOVÁCS, Erika. The Right to Strike in the European Social Charter. Comparative Labor Law & 

Policy Journal. 2006, ISSN 10956654. s. 467 

133
 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS: op. cit. sub. 126, s. 22. 
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pracovníků účastnících se stávky. Naopak úprava Nizozemí, Litvy, Lotyšska a 

Slovinska byla v posledních závěrech posouzena jako zcela v souladu s Evropskou 

sociální chartou.  

 

2.4. Právo na stávku a právní úprava kolektivních akcí v právu 

Evropské Unie  

Evropská Unie (dále jen „EU“) garantuje právo na stávku především v Listině 

základních práv EU, která se po přijetí Lisabonské smlouvy stala pramenem primárního 

práva EU, tedy má stejnou právní sílu jako zakládající smlouvy. Pro právo na stávku 

jsou stěţejní tři články Listiny základních práv EU. Článek 12, který zaručuje svobodu 

shromaţďování a sdruţování výslovně pro odbory, článek 28, který opravňuje vést 

kolektivní vyjednávání a kolektivní akce a článek 52 odst. 3, který stanovuje rozsah 

zaručených práv tak, ţe jejich obsah odpovídá právům Evropské úmluvy o lidských 

právech. Návaznost na dokumenty Rady Evropy potvrzuje i komentář k jednotlivým 

článkům
135

, jenţ uvádí, ţe čl. 12 vychází z obsahu čl. 11 Evropské úmluvy o lidských 

právech a čl. 28 je přímo zaloţen na čl. 6 Evropské sociální charty.
136

  

Článek 28 výslovně zakotvuje právo na stávku a stanovuje, ţe „pracovníci a 

zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a 

vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných 

úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu 

svých zájmů, včetně stávky.“ Je třeba si povšimnout formulace,  

na „vhodných úrovních“, jenţ otevírá prostor pro kolektivní akce nejen na úrovni 

vnitrostátní, ale také na úrovni celé EU. Názor na šíři pojetí práva na stávku se v  

odborné literatuře různí. Kdy jedni konstatují, ţe kolektivní akce jsou zaručeny pouze 

v důsledku sporu při kolektivním vyjednávání, 
137

 zatímco jiní uvádí, ţe stávka je zde 

                                                 

135
 Viz. Vysvětlení č. 2007/C 303/02 Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:en:PDF 

136
 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: op. cit. sub. 62, s 58 - 59. 

137
 BULLA, Martin In: ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj.: op. cit. sub. 26, 

s. 35. 
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chápána nejen jako prostředek řešení sporů z kolektivních smluv, „ale jako jedna z 

kolektivních akcí vedených za účelem ochrany zájmů zaměstnanců,“ 
138

, s čímţ se také 

ztotoţňuji. 

Regulace práva EU je přesto některými autory povaţována za 

nejednoznačnou
139

 a kvůli existenci různých paralelních ustanovení dokonce za 

zmatenou.
140 

Problematické je, ţe orgány EU nemají pravomoc přijímat opatření 

týkající se stávky, neboť čl. 153 odst. 5 Smlouvy o fungování EU vylučuje z rozsahu 

jejich působnosti výslovně právo sdruţovat se, právo na stávku a právo na výluku. 

Nicméně právu na stávku se na půdě EU dostalo zvýšené pozornosti díky 

rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Viking,
141

 které znamenalo uznání práva na 

stávku a Laval,
142

 kde Soudní dvůr EU označil stávku v případě moţného uţití mírnější 

prostředku za nepřípustnou
143

. Rozsudky spustily bouřlivou diskuzi nad problematickou 

kolizí práva na ochranu hospodářských a sociálních práv zaměstnanců a ekonomickými 

svobodami (respektive volným pohybem sluţeb a svobodě usazování), jakoţto pilířem 

evropské integrace. Stejně tak otevřely otázku nad případnou úpravou nadnárodní 

stávky. Na popud toho přišla Evropská komise v roce 2012 s návrhem Nařízení Rady 

o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu sluţeb 

(nařízení Monti II). Opět docházelo k vášnivým diskuzím a členské státy navíc 

s odkazem na výše zmiňované ustanovení Smlouvy o fungování EU namítaly porušení 

principu subsidiarity. Ještě téhoţ roku došlo k úplnému staţení návrhu.
144
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 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 
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2.5. Právní úprava stávky ve vybraných zemích EU  

 

Právní úprava stávky zemí EU je značně různorodá. V následujících pasáţích 

představím dvě země, které se svou úpravou práva na stávku liší od té české v samém 

základu. Nizozemí, kde právo na stávku je dovozováno výhradně z judikatury a Velkou 

Británii se značně specifickou a restriktivní úpravou stávky.  

2.5.1. Nizozemí 

Nizozemí patří k zemím, které nemají právo na stávku zakotveno v ústavě. 

Stejně tak nenajdeme ţádné zákonné právo a podmínky podle jakých se kolektivní akce 

vedou. Tyto podmínky jsou určovány pouze judikaturou. Přesto jeho ochrana a způsob 

realizace se zdá jako jeden z nejlepších v Evropě.
145

 Díky dobře fungujícímu sociálnímu 

dialogu se řadí k zemím s nejniţším počtem stávek.  

V roce 1986 vyloţil Nejvyšší soud Nizozemského království (Hoge Raad der 

Nederlanden) právo na stávku z čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty a rozhodl o jeho 

přímé aplikovatelnosti. Nejvyšší soud povaţuje za stávku dočasné úplné zastavení práce 

v souvislosti s kolektivním vyjednáváním o podmínkách zaměstnání. Ochrany poţívají i 

jiné kolektivní akce jako práce podle pravidel (work-to-rule), zpomalení práce (go-

slow), přípustné je protestní hlídkování za podmínky, ţe nestávkující zaměstnanci 

nejsou vystaveni vyhroţování či útokům a v určitých případech umoţňuje i blokády. 

Jako krajní prostředek je povoleno i obsazení závodu (sit-down).
146

 

Zajímavé je, ţe stávky vyhlášené skupinou pracovníků bez účasti odborové 

organizace (tzv. divoké stávky) nejsou posuzovány přísněji neţ stávky organizované, 

vyhlášené odborovou organizací. Naopak podle spíše sporadické judikatury jsou takové 
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stávky podřízeny mírnějším omezením a níţe uvedené procedurální principy se vztahují 

jen na stávky organizované.
147

  

Organizovaná stávka je nelegální, je-li porušen závazek sociálního smíru nebo 

závazek nestávkovat zakotvený v kolektivní smlouvě. Dále je taková stávka protiprávní, 

kdyţ je vyhlášena předčasně, resp. kdyţ není rozumná. Stávka je vyhlášena předčasně, 

pokud byla vyhlášena předtím, neţ proběhla důkladná jednání o poţadavcích stávky se 

zaměstnavatelem, a ten měl dostatečný čas na ně reagovat. Posouzení, zda je stávka 

předčasná nebo nerozumná přísluší soudu. Tento tzv. ultimum remedium test pak ale 

dopadá do samotné podstaty práva na stávku, neboť umoţňuje, aby soudce přebíral 

jednu klíčovou výsadu odborů - rozhodování o tom, zda a kdy je stávka nezbytná. Tato 

skutečnost byla předmětem kritiky Evropského výboru pro sociální práva, stejně jako 

fakt, ţe Nejvyšší soud rozlišuje při hodnocení legality stávky, zda bylo zasaţeno do 

základních práv třetích osob
148

 nebo jen do zájmu veřejnosti (např. i právo na veřejnou 

dopravu). Zájmy třetích osob nesmí být dotčeny nepřiměřeně s přihlédnutím k zájmům 

sledovaným stávkou vyhlášenou odbory. Záleţí i na podobě a rozsahu stávky.
149

 

Nizozemí je unikátní v tom, ţe primárně z práva na stávku nevylučuje příslušníky 

policie. Stávka policistů byla někdy shledána jako legální, jindy jako nelegální z důvodu 

ohroţení veřejného pořádku a bezpečnosti. Aktuálně došlo ke stávce příslušníků policie 

bojujících za zvýšení platů v září 2015, kdy v uniformách blokovali přístup do budovy 

úřadu vlády a některých ministerstev.  

Jak uţ bylo výše řečeno, je  plně v kompetenci soudů, aby rozhodovaly o tom, 

zda stávka poţívá ochrany podle čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty. Rozhodne-li 

soud, ţe stávka je nelegální, je jednání stávkujících posouzeno jako porušení smlouvy a 

zaměstnance můţe čekat příslušný postih, např. i výpověď. Zatímco za účast na legální 

stávce nesmí být zaměstnanec nijak diskriminován. V situaci, kdy zaměstnanec na 
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 Např.: právo na zdravotní péči. V této souvislosti pak Nejvyšší soud označil stávku lékařů s odbornou 

způsobilostí za nelegální. 
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probíhající stávce nijak neparticipuje, ale z důvodu jejího konání nemohl pracovat, má 

právo na mzdu i po dobu, po kterou mu stávka znemoţnila výkon práce.
150

    

 

2.5.2. Velká Británie 

Právní úprava práva na stávku Velké Británie se jeví jako značně problematická 

a je zde patrná snaha o co nejpřísnější regulaci. První věc, ze které je třeba vycházet, je 

fakt, ţe právo na stávku zde nemá postavení základního občanského práva.
151

 

Za stávku se povaţuje koordinované zastavení práce a legální jsou ve Velké 

Británii pouze stávky týkající se sporů mezi odborovou organizací na jedné straně a 

zaměstnavatelem na straně druhé. Stávka není pojímána jako individuální právo 

pracovníka (třebaţe vykonávané kolektivně), ale právo na stávku náleţí výlučně 

odborové organizaci, čímţ jsou vyloučeny jakékoli divoké stávky. 
152

 Celý systém 

realizace práva na stávku je zaloţen na předpokladu jeho neexistence, stávkující 

odborová organizace tak jedná protizákonně s tím, ţe se můţe vyvinit, prokáţe-li 

splnění určitých podmínek, které jí pak zaručí imunitu.
153

 Není-li stávka chráněna touto 

imunitou, zaměstnavatel je oprávněn po stávkujících poţadovat náhradu škody. V této 

situaci je také akce porušením pracovní smlouvy a důvodem pro propuštění 

zaměstnance.  Na základě kritiky příslušných výborů jak MOP a Rady Evropy došlo 

                                                 

150
 Tamtéţ, s. 88-94. 

151
 Snahy o minimalizování kolektivních akcí a celkové oslabení vlivu odborů jsou přičítány zejména 
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(propuštěno mělo být aţ 20 tisíc pracovníků) vedlo v letech 1984-1985 k velké hornické stávce, která 

neměla daleko k občanské válce. Téměř roční boj stávkujících za svá práva, byl vládou tvrdě potlačen i za 

cenu uţití prostředků na hraně zákona.  Zatčeno bylo 11 tisíc horníků, komunita stávkujících byla doslova 

vyhladověna. K násilí docházelo na obou stranách a stávka vedla i ke ztrátě na ţivotech.  Je třeba 

poznamenat, ţe vyhlášení stávky nebylo náleţitě odhlasováno a díky mnoha pochybením odborových 

předáku také postupně úplně ztratila podporu veřejnosti. I tyto události mohou být důvodem pro velice 

přísné pojetí stávky ve Velké Británii. 
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omezení musí být náleţitě odůvodněno. 
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k přijetí ustanovení o ochraně před výpovědí, která předpokládá ochranné období 

v trvání původně 8 týdnů, jeţ bylo později prodlouţeno na 12 týdnů. 
154

 

Procedura při vyhlašování stávky je upravena značně restriktivně v Trade union 

and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, jenţ poţaduje, aby o hlasování byl 

zaměstnavatel informován nejméně sedm dní předem s tím, ţe tři dny před hlasováním 

musí být zaměstnavateli předán vzor hlasovacího lístku.
 155

 Hlasování se musí zúčastnit 

všichni pracovníci, o kterých odborová organizace předpokládá, ţe budou vyzvání k 

účasti na stávce. V tajném hlasování, které má být podle zákona provedeno poštou, se 

musí vyslovit pro stávku většina hlasujících. Hlasování je platné po dobu 4 týdnů. 
156

 

 Kromě výše zmíněné oznamovací podmínky o hlasování je Evropským 

sociálním výborem hodnocena téţ jako nedostatečná ochrana stávkujících před 

výpovědí a dále je poukazováno na neospravedlnitelnost úplného zákazu solidárních 

stávek. Dlouhodobě je kritizován celkový charakter úpravy stávky vedoucí k omezení 

moţnosti zaměstnanců bránit své zájmy. 
157
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3. Právo na stávku v českém právním řádu 

 

V českém právním řadu lze rozlišit dvě, resp. tři rozdílné kategorie práva na 

stávku. Tou první a nejméně problematickou jsou stávky vzniklé ze sporu při 

kolektivním vyjednávání, které se řídí ZoKV. Dále jsou to stávky mimo reţim 

kolektivního vyjednáváni, které jsou zákonem neupravené a opírají se o čl. 27 Listiny. 

Do poslední kategorie spadají všechny ostatní stávky, které neusilují o dosaţení 

hospodářských a sociálních zájmů, a na které se ústavněprávní ochrana vztahovat 

nevztahuje. 
158

  

 

3.1. Ústavněprávní zakotvení práva na stávku 

 

Právo na stávku je garantováno Listinou,
159

 čímţ se mu dostává výsady ústavně 

zaručeného práva. Zvláštním rysem Listiny je její přirozenoprávní charakter, jenţ 

základní práva a svobody prohlašuje za nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné. Právo na stávku, jenţ je zařazeno do hlavy čtvrté Listiny, která je 

věnována úpravě hospodářských, sociálních a kulturních práv, se jiným právům v jistém 

ohledu vymyká.  Na rozdíl od dalších sociálních práv, která si od státu ţádají pozitivní 

plnění, má negativní povahu, neboť vyţaduje spíše nezasahování ze strany veřejné 

moci. 
160

 

Článek 27 v odst. 1 aţ 3 opravňuje kaţdého se svobodně sdruţovat s jinými na 

ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů a dále zmiňuje odborové organizace, 

                                                 

158
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. Doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2010, s. ISBN 9788074001864, s. 432. 
159

 Vyhlášenou Usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

160
 KYSELA, Jan In: WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš aj. Listina 

základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 

9788073577506. s. 598 – 599. 
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kterým garantuje nezávislost, ale zároveň připouští omezení jejich činností, a to 

zákonem za účelem opatření v demokratické společnosti nezbytných pro ochranu 

bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Konečně odst. 4 čl. 

27 stanoví, ţe „právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“
161

 

Právo na stávku je z čl. 27 jediným, kteréhoţ je moţné se domáhat podle čl. 41 odst. 1 

Listiny „pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.“ Vidíme tedy dokonce 

dvojí odkaz na předvídanou zákonnou úpravu. (viz bod 3.3.2.) 

Podle většiny autorů je právo na stávku, jenţ je upraveno v čl. 27 zakotvující 

koaliční svobodu, moţné chápat pouze jako prostředek pracovního boje v rámci této 

koaliční svobody. To znamená, ţe jakékoli jiné přerušení práce postrádá ústavněprávní 

ochrany.
162

 Odlišný názor, který povaţuji za zajímavý z důvodu, ţe právu na stávku 

dává širší rozměr, zastává Wagnerová, která tvrdí, ţe „účast jednotlivců na stávce je 

nepochybně realizací jejich politických základních práv, a to práva shromažďovacího 

(nikoliv sdružovacího) a práva na svobodný projev. Svobodný projev garantovaný 

Listinou jako politické základní právo totiž jistě nelze ztotožňovat toliko s verbálním 

projevem jednotlivce, za svobodný projev je jistě třeba považovat účast na určité akci, 

která jednoznačně podporuje jinde a někým jiným zformulovaný cíl, s nímž se ten, kdo 

se akce zúčastňuje, svou účastí ztotožňuje. 
163

 

Zařazení úpravy stávky do hlavy čtvrté Listiny, tj. katalogu hospodářských, 

sociálních a kulturních práv, je vykládáno tak, ţe stávka má byt vedena právě na obranu 

těchto práv (s tím, ţe právo na stávku jako kulturní právo se zdá jako nesmysl). V tomto 

duchu se nese i vyjádření Nejvyššího soudu, který uvedl, ţe „právo na stávku (ve 

smyslu ustanovení čl. 27 odst. 4 Listiny) má být realizováno v souvislosti s 

uplatňováním práva sdružovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních 

zájmů.“
164

 

                                                 

161
 Při formulaci tohoto článku se zjevně vycházelo z úpravy stávky v MPHKSP, který zaručuje „právo 

na stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony příslušné země.“ Viz podkapitola 2.1. 

162
 KOSTELEČKA, Jan In: PAVLÍČEK, Václav a kol.: op. cit. sub. 47. s. 239. 

163
 Disentní stanovisko Elišky Wagnerové k nálezu Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. US 

61/04. 

164
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2104/2001. 
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V jiţ zmíněném disentním stanovisku Wagnerová uvádí, ţe čl. 27 odst. 4 Listiny 

je „třeba interpretovat jako institucionální garanci práva na stávku, tj. garanci toho, že 

stávka jako právní institut nezmizí z právního řádu. Článek 27 tedy nepokrývá celou šíři 

představitelných stávek, jakoţto třeba stávek politických. (viz bod 3.3.1.) 

Právo na stávku, stejně jako mnoho jiných práv, není neomezené, resp. není 

moţné jej vykonávat za všech situací. Článek 27 odst. 4 v části za středníkem uvádí, ţe  

„toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a 

příslušníkům bezpečnostních sborů.“ Tento taxativní výčet stanovuje skupiny osob, 

kterým je právo na stávku úplně odepřeno. Pod pojem soudci podřazujeme soudce 

obecných soudů, jakoţ i soudce Ústavního soudu. Pod pojmem prokurátoři se rozumí 

s ohledem na čl. 109 Ústavy státní zástupce. Za příslušníky ozbrojených sil jsou bráni 

vojáci činní ve sluţbě ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 

silách České republiky. Příslušníky bezpečnostních sborů jsou podle § 1 odst. 1 zákona 

č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů příslušníci 

Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské sluţby ČR, 

Bezpečnostní informační sluţby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.
165

 

Listina kromě úplného odepření práva také počítá s méně invazivním opatřením, 

a to pouze omezením práva na stávku, kdy nedochází u vybraných povolání k úplnému 

vyloučení z výkonu tohoto práva. Za tyto kategorie zaměstnanců označuje čl. 44 Listiny 

zaměstnance státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které zákon určí, a dále 

osoby v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu ţivota a zdraví. 

Tato omezení je třeba vykládat vţdy ve smyslu čl. 4 odst. 2 aţ 4 Listiny.
166

 

Oproti tomu čl. 44 Listiny vyjmenovává určité kategorie zaměstnanců, resp. 

povolání, jimţ můţe (ale nemusí) zákon právo na stávku omezit, ale nesmí jim toto 

                                                 

165
 SUCHÁNEK, Radovan. Rozbor ústavních aspektů práva na stávku z hlediska zamýšlené prováděcí 

zákonné úpravy, Praha 2011. s. 8. 

166
 Čl 4. Odst. 2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 

základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. Odst. 3) Zákonná omezení 

základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Odst. 

4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. 

Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 
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právo zcela odepřít, tedy vyloučit. Pojem „omezení“ práva, který je pouţitý v čl. 44 

Listiny, je třeba vykládat ve smyslu čl. 4 odst. 2 aţ 4 Listiny. Podle příslušných výborů 

Rady Evropy a MOP by ale mělo být vţdy usilováno o co nejuţší vymezení daných 

skupin zaměstnanců, kterým je právo omezováno, a tam, kde je to mnoţné, upřednostnit 

pouze povinnost zavedení tzv. minimálních sluţeb.
167

  

Poslední úpravou, kterou je třeba v souvislosti se zakotvením stávky na ústavní 

rovině zmínit, je ústavní zákon o bezpečnosti ČR č. 110/1998 Sb. Ten v čl. 5 odst. 2 

limituje při vyhlašování nouzového stavu vládu tak, ţe tento stav „nemůže být vyhlášen 

z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních 

zájmů.“ Smyslem tohoto ustanovení je zabránění účelového potlačování práva na 

stávku. 

Na druhé straně čl. 6 odst. 1 tohoto ústavního zákona vládu opravňuje a zároveň 

také zavazuje při vyhlášení nouzového stavu vymezit, „která práva stanovená ve 

zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod 

omezují.“ K právům, která je moţné takto omezit, patří podle § 5 písm. f) krizového 

zákona č. 240/2000 Sb. rovněţ právo na stávku, které lze omezit na nezbytně nutnou 

dobu a v nezbytně nutném rozsahu, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně 

znemoţnění záchranných a likvidačních prací. Tato omezení platí pro všechny stávky 

nehledě na to, za jakým účelem byly vyhlášeny.168 

 

3.2. Stávka podle zákona o kolektivním vyjednávání 

Jediným zákonem, který upravuje stávku tak, jak to poţaduje čl. 27 odst. 4 

Listiny, je zákon o kolektivním vyjednávání, který vstoupil v účinnost dne 1. února 

1991. Zákon neobsahuje úpravu obecně platnou pro organizování stávek na ochranu 

hospodářských a sociálních zájmů, ani pro stávky z jiných důvodů. Jak je patrné i z jeho 

názvu, upravuje podmínky a meze pouze pro stávku ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy. Stávka konaná dle ZoKV se tak bezprostředně týká pracovněprávních vztahů 

                                                 

167
 Viz bod 2.2.3. 

168
 SUCHÁNEK, Radovan: op. cit. sub. 165, s. 3. 
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mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a to pouze při kolektivním vyjednávání.  Zákon o 

kolektivním vyjednávání, platný pětadvacet let, prodělal překvapivě minimum úprav a 

úprava stávky (podobně jako výluky) nedoznala ţádných podstatných změn. Díky tomu 

se můţeme i v odborné literatuře setkat s jeho vtipným označením jako „vousatý 

zákon.“
169

 

Při zpracování problematiky stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je 

nutná orientace v kolektivním pracovním právu obecně a zejména pak v úpravě 

sociálního dialogu neboli kolektivního vyjednávání v širším smyslu.  Zákon o 

kolektivním neupravuje kolektivní vyjednávání v celé jeho šíři, ale jedná se pouze o její 

výseč, formalizovaný postup v jednání mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi 

vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy.
170

 Přestoţe tato problematika je pro stávku 

velice důleţitá, protoţe ta se rodí aţ ve chvíli selhání tohoto procesu, svou pozornost 

zaměřuji přímo na úpravu § 16 aţ § 26 ZoKV konstruující pravidla a podmínky stávky. 

Podle § 16 odst. 1 můţe být stávka vyhlášena jako krajní prostředek, nedojde-li 

k uzavření kolektivní smlouvy, popř. došlo-li ke sporu o změně jiţ uzavřené kolektivní 

smlouvy, byla-li moţnost změny v takové kolektivní smlouvě dohodnuta ve smyslu § 8 

odst. 5 ZoKV. Podotýkám, ţe pod tímto nejsou zahrnuty všechny moţné kolektivní 

spory. Stávkou dle tohoto zákona nemohou být např. řešeny spory o plnění závazků 

z kolektivních smluv. Jak uţ bylo řečeno, jedinou legální definici stávky nabízí právě 

tento zákon v § 16 odst. 2, který jí rozumí částečné nebo úplné přerušení práce 

zaměstnanci. Z definičního znaku „přerušení práce“ pak vyplývá, ţe se stávkou není 

moţné slučovat stávkovou pohotovost, o které bylo pojednáno v bodu 1.3.2. této práce. 
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 KNEBL, Pavel In: TRÖSTER, Petr; KNEBL, Pavel. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář. 

Praha Wolters Kluwer, 2014. ISBN 9788074786440. s. 34. 
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 HORECKÝ, Jan; STRÁNSKÝ, Jaroslav. Sociální dialog a jeho účastníci. In: HRABCOVÁ, Dana. 

Pracovní právo 2011: sociální dialog: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 9788021054387. s. 30-31. 
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3.2.1. Podmínky stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy 

Přistoupení ke stávce je bezesporu velice váţný krok, proto ZoKV stanovuje 

několik podmínek, které je nutné naplnit, aby stávka probíhala legální cestou. Teorie je 

dělí do několika kategorií.
171

 Jiţ v předchozí podkapitole byla vymezena první 

podmínka, a to podmínka věcná, která připouští stávku pouze ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy.  

Předpokladem legálnosti stávky je oprávněný subjekt, který ji vyhlašuje. Tím je 

podle tohoto zákona výlučně odborová organizace. V případě stávky ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy je její „monopol“ logický, alespoň do té doby, dokud bude 

jako jediná oprávněná kolektivně vyjednávat.
172

 

Zákon o kolektivním vyjednávání neumoţňuje přistoupit ke stávce ihned po 

vypuknutí kolektivního sporu, ale podle § 16 odst. 1 poţaduje splnění jedné 

z procesních podmínek, a to neúspěšné řízení před zprostředkovatelem. Termínem 

krajní prostředek v tomto odstavci
173

 je právě míněno, ţe před stávkou má přednost 

vyjednávání, resp. řízení před zprostředkovatelem. Stejně tak nelze stávku vyhlásit za 

situace, kdy smluvní strany poţádaly o řešení sporu rozhodce. Proces před vyhlášením 

stávky musí projít tedy obligatorně fází řízení před zprostředkovatelem, zatímco 

arbitráţní řízení je fakultativní.
174

 Tyto podmínky byly shledány jako legitimní ze strany 

MOP, zatímco Evropský výbor pro sociální práva v povinném smírčím řízení spatřuje 

neospravedlnitelné omezení výkonu práva na stávku. Kritizuje zejména extenzivní 

lhůtu, která musí uplynout, aby mohlo být přistoupeno ke stávce, jak bylo uvedeno v 

bodě 2.3.2 této práce.  

                                                 

171
 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; Hrabcová Dana aj.: op. cit. sub 52. 

s. 725. 

172
 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; HORECKÝ Jan; KOMENDOVÁ Jana aj.: op. cit. sub. 5, s. 

53-54. 

173
 § 16 odst. 1) „....může být jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena.“ 

stávka.“ 

174
 Průběh obou řízení je upraven v § 11 aţ § 14 ZoKV. 
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Na první pohled se zdá nepřiměřenou lhůta 60 dnů od předloţení písemného 

návrhu na uzavření kolektivní smlouvy, po jejímţ uplynutí je stranám umoţněno, aby 

poţádaly Ministerstvo práce a sociálních věcí o jmenování zprostředkovatele, neboť se 

na něm nedokázaly dohodnout samy. V praxi se bude spíše vyskytovat pasivita na 

straně zaměstnavatele, a tím můţe dojít ke značným průtahům v přijetí kolektivní 

smlouvy, resp. v moţnosti realizace stávky. Ministerstvo argumentovalo, ţe cílem 

tohoto ustanovení je motivovat strany, aby dosáhly dohody v osobě zprostředkovatele, 

coţ zvyšuje i pravděpodobnost, ţe jeho návrh na řešení sporu bude přijat. Pro rychlé 

řešení situace je tedy lepší dohoda na volbě i nedůvěryhodného zprostředkovatele, 

neboť s ohledem na nezávazný charakter návrhu zprostředkovatele na urovnání sporu, 

z toho nevyplývají pro strany ţádná rizika. Mohou následně s návrhem 

zprostředkovatele na řešení sporu nesouhlasit a přikročit ke stávce.
175

 

Další procesní podmínkou je prokázání podpory stávky ze strany zaměstnanců. 

Nejprve by ale měla odborová organizace, resp. její příslušný výbor informovat 

zaměstnance o obsahu a průběhu vyjednávání, které selhalo a vede zástupce odborů 

k návrhu na vyhlášení stávky. Je velice důleţité, aby zaměstnanci, tedy potencionální 

stávkující, byli maximálně seznámeni s tím, jakým způsobem bude stávka probíhat, od 

kdy a jak dlouho a samozřejmě jaká jsou práva, povinnosti a důsledky účasti 

stávkujících. Důslednost v poskytování informací a jejich pečlivé zdokumentování má 

nejednu výhodu. Je obranou organizátoru před případnými občanskoprávními ţalobami 

stávkujících, kteří by se teoreticky mohli obrátit na soud, ţe nebyli dostatečně 

informováni o důsledcích stávky a nyní se domáhají ušlé mzdy.  

  Ustanovení § 17 odst. 1 ZoKV stanoví, ţe stávku ve sporu o uzavření podnikové 

kolektivní je moţno vyhlásit, „jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny 

zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato 

smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech 

zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.“ Zákon neukládá ţádné 

poţadavky na způsob hlasování. Jedinou podmínkou je, ţe o výsledku hlasování musí 

                                                 

175
 Druhá zpráva České republiky o plnění Evropské sociální charty za období 2001 – 2002.  Dostupná z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1223/plneni_esch_2002.pdf 
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příslušný orgán odborové organizace pořídit zápis. Hlasování tedy můţe proběhnout 

podpisem archu, tajným hlasování nebo prostým zvednutím ruky. Názory na 

poţadovaný počet souhlasících zaměstnanců se různí. Jedni kritizují, ţe je příliš nízký a 

teoreticky i menšina zaměstnanců můţe rozhodovat o tak významném kroku, jakým 

stávka bezpochyby je, jiní a tedy zejména příslušné výbory mezinárodních organizací 

by uvítaly jeho sníţení. 
176

 Dodávám, ţe z hlasování o stávce jsou vyloučeni 

zaměstnanci, kterým je zakázáno se jí účastnit, a zároveň nejsou zahrnuti do zjištění 

celkového počtu hlasujících.  

Poslední procesní podmínkou, resp. podmínkou organizační je povinnost 

organizátorů písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem, kdy 

bude stávka zahájena, důvody a cíle stávky a jaký je počet účastníku stávky spolu se 

seznamem pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu. Je třeba mít na paměti, ţe 

doba třech pracovních dnů můţe být pro různé závody rozdílná, ve smyslu, ţe např. pro 

zaměstnavatele s nepřetrţitým provozem je to i např. v den svátku nebo víkendu. 

Velice diskutovaný byl poţadavek na předání jmenného seznamu stávkujících 

zaměstnavateli. Tato povinnost byla odbourána zákonem č. 264/2006 Sb., kterým 

se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce. Před touto novelou bylo 

dokonce příslušné ustanovení navrţeno Ústavnímu soud ke zrušení. Ten ji však 

neshledal zjevně nerozumnou a tedy neústavní. Dále uvedl, ţe si je „vědom skutečnosti, 

že někteří zaměstnanci se při představě, že se jejich jméno objeví na seznamu 

stávkujících, který bude předán zaměstnavateli, stanou méně ochotnými k účasti na 

stávce. To však nemůže být argumentem proti požadavku jmenného seznamu. Nelze si 

představit, že by výkon jakéhokoliv práva mohl být anonymním. Stávka je vždy 

konfrontací, s čímž je spojena nezbytná míra osobní angažovanosti a odpovědnosti za 

tak závažné rozhodnutí; přestože je stávka kolektivním projevem, předpokládá svobodné 

a individuální rozhodnutí každého z jejích účastníků, jinak by se ani konat nemohla. Je 

to nepochybně rozhodování obtížné, tak tomu je však vždy při uplatňování jakéhokoliv 

práva.“ 
177

 Toto velice inspirativní stanovisko je důleţité s ohledem na fakt, ţe i dnes 
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vlastně částečná povinnost předání jmenných seznamů přetrvává z důvodu obsahu § 19 

odst. 1 ZoKV
178

. Ten stanovuje povinnost součinnosti obou stran. Ta by měla obsahovat 

také domluvu o tom, do jaké míry budou fungovat jednotlivá pracoviště a z tohoto 

důvodu je třeba zaměstnavateli oznámit, kteří zaměstnanci se ke stávce připojí.
179

 

V průběhu celé stávky musí účastníci jednat tak, aby minimalizovali škody, 

které v souvislosti se stávkou vznikají. Ustanovení § 18 odst. 2 ZoKV nařizuje 

odborové organizaci, aby zajistila přiměřený a bezpečný přístup na pracoviště a zároveň 

nesmí bránit zaměstnancům, kteří chtějí pracovat v příchodu ani odchodu či jim 

vyhroţovat jakoukoli újmou. Z tohoto ustanovení vyplývá přímý zákaz okupace či 

blokády pracoviště pro stávky podle ZoKV. Zároveň je dovoleno vyjednávání se 

zaměstnanci o připojení se ke stávce, tedy piketing ve své základní podobě. Jako 

pojistka proti maření účelu stávky je ustanovení § 25 ZoKV, které zakazuje v průběhu 

stávky zaměstnavateli přijímat náhradní pracovníky za stávkující zaměstnance.  

Stejně jako vyhlásit, tak i ukončit stávku můţe pouze odborová organizace. Na 

ni je rozhodnutí o ukončení stávky a povinnost bezodkladně tuto skutečnost oznámit 

zaměstnavateli písemnou formou. Nikdy však není moţné stávku přerušit a poté v ní 

pokračovat. Za takové situace by bylo nutné ji znovu vyhlásit podle všech výše 

pospaných regulí.
180

 

Poslední skupinou podmínek je podmínka způsobilosti subjektu. Vyplývá 

z toho, ţe ne za všech situací a ve všech povolání je stávka povolena. Ustanovení §20 

písm. f) aţ k) ZoKV právě tyto případy vypočítavá.  

Závěrem v souvislosti s procesními podmínkami dodávám, ţe ty stejné 

poţadavky na vyhlášení stávky pak zákon předepisuje v případě stávek ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně.  
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3.2.2. Zvláštní podmínky solidární stávky 

Solidární stávka je jediným zvláštním druhem stávky upraveným ZoKV. Ten ji 

v § 16 odst. 3 vymezuje jako „stávku na podporu požadavků zaměstnanců stávkujících 

ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy.“ Díky rozdílné povaze této podpůrné 

stávky je nutné ji podmiňovat i jinými poţadavky oproti stávce klasické. Zákon o 

kolektivním vyjednávání sice stanovuje, ţe při jejím vyhlášení a zahájení se postupuje 

obdobně jako v případě klasické stávky, nicméně pro dosaţení toho, aby solidární 

stávka byla legální, je nutné splnit další podmínku a naopak zákon ji některých 

obecných podmínek zprošťuje.  

Vyhlášení solidární stávky nemusí předcházet obligatorní řízení před 

zprostředkovatelem, jak vyplývá z ustanovení § 20 písm. a) ZoKV. Z logiky věci si 

nelze představit, kdo s kým by měl jednat o urovnání sporu.  

Solidární stávku je dovoleno zahájit jen tehdy, pokud zaměstnavatel účastníku 

této stávky zejména s ohledem na hospodářskou vázanost můţe ovlivnit průběh nebo 

výsledek stávky zaměstnanců na podporu, jejichţ poţadavků je solidární stávka 

vyhlášena. V opačném případě se bude jednat o stávku nezákonnou ve smyslu § 20 

písm. e) ZoKV.  Tato zvláštní podmínka poţadující existenci hospodářské nebo jiné 

souvislosti mezi výsledkem primární a solidární stávky,
181

 bývá někdy kritizována, 

myslím, ţe je ale velmi dobře ospravedlnitelná. Smyslem solidární stávky je vytvářet 

zprostředkovaný nátlak. V případě, ţe zaměstnavatel nemá ţádnou moţnost působit na 

cíle primární stávky, se zdá stávkování jeho zaměstnanců nejen úplně zbytečné, ale také 

neférové. Je otázkou co můţeme povaţovat za takovou hospodářskou návaznost. 

Odborná literatura ji charakterizuje jako existenci obchodních, majetkových, 
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technologických či jiných vazeb, které by dosahovali takové intenzity schopné vytvořit 

tlak na zaměstnavatele primárně stávkujících. 
182

 

Otázkou je, zda za takové vazby je moţné povaţovat vazby rodinné, či 

příbuzenské. Např. v situaci, kdy manţelé mají kaţdý svou vlastní společnost a v té 

manţelově propukne stávka za uzavření kolektivní smlouvy. Mohou zaměstnanci 

pracující pro jeho manţelku vstoupit do solidární stávky? Bezesporu tlak na primárního 

zaměstnavatele zde bude vysoký a vzhledem k předpokládanému společnému 

hospodaření jistě nastane i ten ekonomický. Takové jednání by mohlo být povaţováno 

za neetické, ale neexistuje ustanovení, které by ho jednoznačně zakazovalo. 

Mohu konstatovat, ţe odpovědný a pečlivý přistup organizátorů je u konání 

kaţdé stávky nutností, u té solidární dvojnásob. 

3.2.3 Právní postavení stávkujícího zaměstnance 

Přestoţe individuální zaměstnance neřadíme mezi subjekty práva na stávku, 

ZoKV upravuje některá jejich práva a povinnosti. Označuje je za účastníky stávky a v § 

16 odst. 4 uvádí, ţe za takového účastníka stávky se po celou dobu jejího trvání 

povaţuje zaměstnanec, který s ní souhlasil. Tato definice, jak uţ to u právních definic 

bývá, není vyčerpávající. Odborná literatura ji doplňuje o to, aby se takový zaměstnanec 

ztotoţňoval s důvody stávky a otevřeně projevil vůli stávkovat, coţ potvrdí zpravidla 

písemnou formou, a aby skutečně po dobu stávky nepracoval.  

Zaměstnanec, který se ke stávce připojil aţ po jejím vypuknutí, se povaţuje za 

účastníka ode dne, kdy tak učinil. Naopak pro případ odstoupení zaměstnance od stávky 

by odborová organizace měla stanovit kritéria, podle kterých zaměstnanec pozbude 

status účastníka stávky.
 183

 V odborné literatuře také panují názory, ţe ukončit účast 

v průběhu stávky je vlastně v praxi nemoţné a ta zaniká aţ rozhodnutí odborové 
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organizace o ukončení stávky. Z § 22 odst. 4 ZoKV
184

 odborná literatura dovozuje, ţe 

pakliţe se zaměstnanec ke stávce připojil, vzal tím na sebe závazek stávkovat. 

Zaměstnavatel by tak na něj mohl pohlíţet jako na stávkujícího i po jeho odstoupení od 

stávky a práci mu nepřidělovat, stejně tak jako mu neposkytnout náhradu mzdy.
185

 Já se 

přikláním k moţnosti ukončení účasti jiţ v průběhu, protoţe stávka vţdy musí být 

právo, nikoli povinnost.  

Jelikoţ zaměstnanec poţívá svého základního práva, nemůţe být za účast na 

legální stávce nijak trestán. Zákon o kolektivním vyjednávání dokonce vytváří ochranou 

konstrukci, kdy i účast na nelegální stávce se povaţuje jako omluvená absence. Ovšem 

s jednou podmínkou, a to pouze do doby před právní mocí rozhodnutí soudu, který 

takovou stávku za nelegální prohlásí. Předpokládá se, ţe kdyţ zaměstnanec vstupuje do 

stávky, věří v její zákonnost, aţ poté co je rozhodnuto soudem o opaku a on v ní stále 

pokračuje, ponese všechny důsledky vyplývající z neomluvené nepřítomnosti v 

zaměstnání. Jako sankce se ale nehodnotí ustanovení § 22 odst. 1, které stanoví, ţe 

v době účasti na stávce nepříslušní zaměstnanci mzda ani náhrada mzdy. Tento 

důsledek je plně v souladu se zákoníkem práce, podle něhoţ mzda přísluší za 

vykonanou práci. 
186

  

Na druhou stranu podle § 22 odst. 4 ZoKV má zaměstnavatel povinnost zajistit 

nestávkujícímu zaměstnanci výkon práce. Pokud takový zaměstnanec v důsledku stávky 

konat práci nemůţe, přísluší mu náhrada mzdy.
187

 Zaměstnanec by měl být srozuměn 

s tím, ţe účast na stávce má dopad i do oblasti sociálního zabezpečení.  

Dle § 24 ZoKV se pro účely poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi a 

sociálních sluţeb nepřihlíţí ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce. 
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Z důvodu, ţe při participaci na stávce mzda nenáleţí, nepřísluší účastníku ani po celou 

dobu trvání stávky nemocenská a podpora při ošetřování člena rodiny (za splnění 

určitých podmínek.)  

Zákon o kolektivním vyjednávání nedělá rozdíly mezi zaměstnanci, kteří jsou, či 

nejsou odborově organizováni. Příslušnost k odborové organizaci tedy nehraje ţádnou 

roli. V této souvislosti panují v části společnosti názory, které kritizují, ţe skupina 

zaměstnanců vedená odbory vstupuje do stávky za uzavření kolektivní smlouvy, jenţ 

bude závazná pro všechny zaměstnance. Ti, kteří s ní nesouhlasí, nemají moţnost její 

obsah ovlivnit. Já vidím tuto situaci z jiného úhlu. Zaměstnanci, kteří se odhodlají ke 

stávce, berou na sebe nelehký úkol tím, ţe vstupují do přímého odporu proti 

zaměstnavateli, navíc s vědomím bezprostřední ekonomické ztráty, neboť za dobu 

účasti na stávce jim nebude vyplácena mzda. Za předpokladu, ţe kolektivní smlouva, za 

kterou je stávka vedena, zlepšuje podmínky zaměstnanců, tedy tito zaměstnanci lepší 

podmínky „vystávkují“ pro všechny. I pro ty, kteří neměli dost odvahy, byli příliš 

pohodlní, nemohli podstoupit ztrátu na výdělku nebo jednoduše odmítají mít s odbory 

mít cokoli společného.  

3.2.4 Nezákonnost stávky a její soudní přezkum  

Nebudou-li dodrţeny podmínky výše uvedené, povaţuje se stávka za nezákonnou. 

Ustanovení§ 20 ZoKV taxativně vyjmenovává případy nepřípustnosti stávky.  

Právní ochrany tedy nepoţívá stávka: a) které nepředcházelo řízení před 

zprostředkovatelem (vyjma solidární stávky), b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po 

zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kolektivní smlouvy, c) která nebyla 

vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17 ZoKV (nebyla vyhlášena 

odborovou organizací, nedošlo ke splnění oznamovací povinnosti zaměstnavateli, se 

stávkou nesouhlasil potřebný počet zaměstnanců). V prvních třech případech tedy 

dochází k porušení podmínky procesní. 

 Nezákonná je také stávka: d) vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů neţ jsou 

uvedeny v § 16 (nesplnění podmínky věcné), e) v případě solidární stávky nebyla 

splněna její zvláštní podmínka. 
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Následující skupina ilegálních stávek, která se týká porušení podmínky 

způsobilosti subjektu a naplňuje čl. 44 Listiny. Stávka je zakázána: f) v případě branné 

pohotovosti státu a v době mimořádných opatření, g) u zaměstnanců zdravotnických 

zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo 

zdraví občanů, h) u zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se 

štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů, i) v případě soudců, 

prokurátorů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnanců při řízení a 

zabezpečování letového provozu,
188

 j) u příslušníků sborů poţární ochrany, 

zaměstnanců závodních jednotek poţární ochrany a členů záchranných sborů zřízených 

podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště, zaměstnanců zabezpečujících 

telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohroţení ţivota nebo zdraví občana, 

popřípadě majetku, k) zaměstnancům, kteří pracují v oblastech postiţených ţivelními 

událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření. 

Poslední skupina protizákonných stávek (zejména tam, kde jsou jmenována 

povolání) by měla být specifikována přesněji, jak podle odborné literatury
189

, tak podle 

příslušných výborů MOP a Rady Evropy. Výklad, jaké konkrétní pracovní pozici je 

právo omezeno či odepřeno, musí být co moţná nejrestriktivnější.  

Z textu ustanovení § 20 ZoKV „nezákonná je podle tohoto zákona stávka…“ 

vyplývá, ţe úprava nezákonnosti nemá ambici být úpravou obecnou, ale jedná se pouze 

 o případy stávky o uzavření kolektivní smlouvy.  

S hledem na to, jak zásadní důsledky s sebou nese rozdíl v situaci, kdy šlo o 

stávku legální nebo naopak nelegální, je rozhodování o ní svěřeno nezávislému a 

nestrannému orgánu, a to soudu. Podle § 21 ZoKV je aktivně legitimován k podání 

návrhu na určení nezákonnosti zaměstnavatel, organizace zaměstnavatelů (v případě 

stávky o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně) nebo státní zástupce. Návrhu není 

přiřčen odkladný účinek, to znamená, ţe v případě podání návrhu odborová organizace 
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není povinna okamţitě ukončit stávku. K rozhodování je příslušný krajský soud,
190

 v 

jehoţ obvodu má sídlo odborová organizace, proti níţ tento návrh směřuje. Příslušnost 

krajského soudu jiţ v prvním stupni značí, ţe zákonodárce kladl vysoké poţadavky na 

kvalitu a odpovědnost rozhodování o stávce. 191
  

3.2.5. Odpovědnost za škodu 

ZoKV obsahuje specifickou úpravu odpovědnosti za škodu v § 23. odst. 2 tohoto 

ustanovení stanoví, ţe „za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou 

účastník stávky zaměstnavateli a zaměstnavatel účastníku stávky neodpovídají.“ Toto 

ustanovení deklaruje fakt, ţe je-li stávka vykonávána zákonným způsobem, nemůţe se 

jednat o protiprávní jednání, které je nutným předpokladem vzniku odpovědnosti za 

škodu. 

Existují však situace, kdy odborová organizace bude odpovídat za škodu 

způsobenou zaměstnavateli. Podle § 23 odst. 3 ZoKV se tak stane, neposkytne-li 

nezbytnou součinnost. Odpovídat podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bude její orgán, jenţ rozhodl o zahájení stávky. 

Obdobně se uplatní odpovědnost za škodu vzniklou stávkou, rozhodne-li soud o její 

nezákonnosti. Zaměstnavatel je pak oprávněn vymáhat veškeré ztráty, které utrpěl 

přímo po odborové organizaci.  

Občanskoprávní odpovědnost se pouţije v případě škody vzniklé událostí, k níţ 

došlo v průběhu stávky. Podle § 23 odst. 1 ZoKV si účastník stávky a zaměstnavatel 

odpovídají vzájemně. Uţití občanskoprávní odpovědnosti vzbuzovalo otázky, zda jeho 

uplatnění vůči zaměstnanci není příliš tvrdé, vzhledem k tomu, ţe na škodu způsobenou 

zaměstnancem při plnění pracovních úkolů se vztahuje úprava limitované odpovědnosti 

zákoníku práce. Vezmeme-li v úvahu fakt, ţe během stávky dochází k přerušení práce a 

plnění pracovních úkolů nemůţe být řeč, jeví se volba obecné občanskoprávní 

odpovědnosti jako správná. Dojde-li však ke škodě v souvislosti, ţe zaměstnanec 

                                                 

190
  Postupuje podle ustanovení zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský soudní řád“), upravujících řízení v prvním stupni. 
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zabezpečuje ochranu zařízení před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneuţitím a při 

zabezpečení nezbytné činnosti v provozu zařízení
192

, nastupuje odpovědnost podle 

zákoníku práce.  

Vznik hospodářské škody, resp. hrozba vzniku škody přerušením práce je 

prostředkem k vytvoření nátlaku na zaměstnavatele. Mělo by však být samozřejmostí 

pro kaţdého účastníka stávky, aby dbal na slušné chování a snaţil se o minimalizaci 

vedlejších škod. V tomto smyslu ostatně i Nejvyšší soud vyjádřil, ţe „i toto právo musí 

však být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných, 

tak práva zaměstnavatele.“ 193 

 

3.3. Právo na stávku mimo režim zákona o kolektivním vyjednávaní 

 

V předchozích kapitolách bylo řečeno, ţe zákon o kolektivním vyjednávání 

zdaleka neobsahuje obecnou úpravu stávky. Tím vyvstává otázka, zda jsou stávky mimo 

reţim zákona o kolektivním vyjednávání legální a jakými pravidly se řídí.  

3.3.1.  Otázka zákonnosti a podmínek stávek mimo režim zákona o 

kolektivním vyjednávání 

Brzy po přijetí ZoKV dochází k vytvoření dvou hlavních názorových proudů. 

Ten první, pozitivistický poukazuje na znění čl. 27 odst. 4 spolu s čl. 41 odst. Listiny, 

stanovující, ţe práva na stávku se lze domáhat je na základě prováděcích předpisů a za 

podmínek stanovených zákonem. Z tohoto zdvojeného odkazu na prováděcí předpis, 

plyne záměr ústavodárce, ţe jakákoli stávka mimo prováděcí zákon o kolektivním 

vyjednávání je nezákonná.
194

 Zastánci tohoto názoru argumentují s tím, ţe čl. 41 Listiny 

je kogentní normou, od které se nelze odchýlit a je rovněţ lex specialis k čl. 2 odst. 3 

                                                 

192
 Postupuje podle pokynů zaměstnavatele, plní tak pracovní úkoly. 

193
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2489/2000. 
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 KYSELA, Jan In: WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš aj.: op. cit. sub. 

160, s. 599. 
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Listiny zakotvující zásadu legální licence. Zdůrazňován je pak zejména princip právní 

jistoty, který v případě uznání stávek mimo zákon vymezených, bude porušen.
195

 Tento 

názorový proud, podle kterého stávky mimo zákonnou úpravu jsou a priori nelegální, je 

podle mého názoru dnes jiţ překonaný pro svůj příliš restriktivní výklad.  

Odborná literatura se dnes také shoduje, ţe restriktivní pojetí nemůţe obstát. 

Právo na stávku není pouhým monologem, jemuţ obsah dává aţ zákon a bez něj je jeho 

aplikace vyloučená. Je třeba jej chápat tak, ţe zákon ho jen specifikuje, případně tato 

konkretizace bude přenechána soudní moci.
196

       

Odmítavý postoj k restriktivnímu přístupu zaujala také judikatura. 

Z rozhodovací praxe soudů můţeme vypozorovat, ţe drtivá většina rozsudků se 

vyslovila pro moţnost realizovat právo na stávku i mimo kolektivní vyjednávání. 

Takové první rozhodnutí vyslovil jiţ v roce 1993 Městský soud v Praze, jenţ judikoval 

zákonnost stávky strojvedoucích, která bez nejmenších pochybností nebyla stávkou dle 

ZoKV.
197

   

Kritiky uznání stávek zákonem neupravených bylo vytýkáno nedostatečné 

vypořádání se s čl. 41 odst. 1 Listiny.  Na to přišla jasná odpověď Vrchního soudu v 

Praze, jak se s absencí obecného prováděcího zákona vypořádat. „Samotná neexistence 

(prováděcího) zákona nemůže mít za následek negaci ústavním zákonem zaručeného 

práva na stávku. K opačnému závěru nelze dojít ani při výkladu ustanovení § 41 odst. 1 

Listiny, které jako ustanovení závěrečné zdůrazňuje význam zmiňovaného 

předpokládaného zákona. Posouzení zákonnosti stávky zůstává i nadále na soudu v 

každém jednotlivém případě, neboť okolnosti stávku provádějící z ní mohou učinit 

stávku nezákonnou.“198
 Toto rozhodnutí tedy potvrzuje zákonnost stávek mimo 
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 HORECKÝ, Jan In: ŠVEC, Marek; BULLA, Martin; SCHUSZTEKOVÁ, Simona aj.: op. cit. sub. 26, 

s. 138-139. 
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kolektivní vyjednávání, jedním dechem však dodává, ţe nastanou-li určité okolnosti, 

nelegální být mohou, a potom je na soudech, aby toto posoudily.  

Podobně také Nejvyšší soud přispěl ke konečnému překonání restriktivního 

výkladu. Jeho rozhodnutí je postavené na argumentaci čl. 2 odst. 3 Listiny, zakotvující 

princip, ţe kaţdý můţe činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. „Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti 

chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky 

zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání.“
199

 Uznání realizace práva na stávku mimo dopad ZoKV vedlo k nutnosti 

vymezení rozsahu stávek, které budou právem chráněny. Toto vymezil Nejvyšší soud, 

kdyţ označil za zcela správné, že právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a sociálních zájmů 

zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů.“
200

 Právě účel stávky je tedy rozhodující prvek.  

Důvody pro které jsou stávky vedeny, bývají často otázky personální. Právě tyto 

stávky k prosazení personálních poţadavků však nesledují obranu hospodářských a 

sociálních zájmů. To ostatně potvrdil i Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích.
201

  

Velky otazník se vznáší nad otázkou legality stávek politických. Za politickou, 

je obvykle označována ta stávka, která směřuje proti subjektu odlišnému od 

zaměstnavatele, povětšinou vládě, či jiné politické reprezentaci. Zastavením práce je 

tedy vykonáván nátlak na veřejnou správu, potaţmo na celou veřejnost. Prostřednictvím 

omezení uspokojování určitých potřeb obyvatelstva (městská hromadná doprava, výuka 

na školách) se vynucuje určité rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.  

Podstatné pro to, zda bude konkrétní stávka právem chráněna, bude opět 

existence účelu, pro který je vedena. Z toho důvodu zákon při respektu k podstatě a 

smyslu práva na stávku nemůţe bez dalšího zakázat politické stávky, neboť i ony 

mohou být vyhlášeny jako obrana konkrétních hospodářských a sociálních zájmů. Zcela 
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v souladu pak jsou stávky namířené např. proti reformám v sociálně-ekonomické sféře. 

Jiná je situace u stávek tzv. čistě politických, které jiţ nebudou poţívat ochranu čl. 27 

odst. 4 Listiny.  Takovou stávkou je např. stávka za změnu volebního systému, která 

nenaplňuje poţadovaný účel. Stejně tak tomu bude v případě stávky poţadující obsazení 

míst v orgánech veřejné moci konkrétními osobami (např. stávka za odvolání ministrů, 

demisi předsedy vlády) nebo ve veřejnoprávních institucích.
202

 
203

 

Vyhlášení a průběh stávky v rámci kolektivního vyjednávání má svůj 

předepsaný procesní postup, dle kterého je také moţné hodnotit zákonnost takové 

stávky. Podle čeho ale hodnotit stávku, kterou neupravuje ţádný zákon?  Jelikoţ stávka 

zasahuje do jiných ústavně chráněných práv, jako je právo na ochranu majetku, právo 

na ochranu zdraví, právo podnikat apod., je nutné stanovit určitá minimální procesní 

pravidla pro její vedení.
204

 

Vrchní soud v Praze nejprve dovodil, ţe na základě analogie je vhodné pouţít 

zákon, který je dané problematice nejbliţší, coţ zejména z hlediska posuzování 

procedurálních podmínek je zákon o kolektivním vyjednávání.
205

 Tento názor byl 

kritizován jednak z důvodu, ţe zákona o kolektivním vyjednávání byl koncipován 

pouze pro stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy a také z nevhodného uţití 

analogie při zásahu do lidských práv. Definitivní tečku za analogickou aplikací zákona 

o kolektivním vyjednávání udělal Nejvyšší soud, který odmítl jeho uţití s tím, ţe tento 

zákon skutečně slouţí pouze pro stávky vyhlášené jako krajní prostředek ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy.
206

   

V současné době panuje shoda, ţe podmínky stávek neupravených zákonem o 

kolektivním vyjednávání by měly vycházet ze základních principů a zásad a současné 

judikatury soudů. To vyjádřil také Ústavní soud, kdy ve svém nálezu uvedl, ţe 
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„podmínky výkonu tohoto práva a jeho meze by pak musela případ od případu vyřešit 

judikatura.“
207

 

Soudy by kromě důvodů stávky, směřující k obraně hospodářským a sociálním 

zájmům měly posuzovat existenci relevantní podpory stávky mezi zaměstnanci, a zda 

bylo vůbec vyhlášení stávky s nimi konzultováno. Důleţitá je také předchozí snaha o 

smírné řešení, protoţe i v tomto případě má být stávka prostředkem ultima ratio. 

Zdůrazňován je také princip proporcionality a přiměřenosti.
208

  

 

3.3.2. Návrhy obecného zákona o stávce 

Všechnu tuto nejistotu, a do jisté míry nepředvídatelnost soudních rozhodnutí 

v posouzení stávky mimo reţim zákona o kolektivním vyjednávání, by mohl vyřešit tzv. 

obecný zákon o stávce. K závěru nutnosti přijetí obecné prováděcí úpravy se přiklání 

také Ústavní soud. Ve svém nálezu pokazuje na povinnost zákonodárce právo na 

stávku zákonem provést. Dokonce absenci prováděcí úpravy hodnotí jako „neústavní 

opomenutí zákonodárce, resp. neústavní mezeru v zákoně.“
209

 Rovněţ v obecné rovině 

načrtl podmínky, za jakých můţe zákonodárce na zákonné úrovni právo na stávku 

upravit, kdyţ judikoval, ţe „testem ústavnosti v tomto smyslu projde taková zákonná 

úprava, u níž lze zjistit sledování nějakého legitimního cíle a která tak činí způsobem, 

jejž si lze představit jako rozumný prostředek k jeho dosažení, byť nutně nemusí jít o 

prostředek nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.“ Zároveň však usměrnil 

zákonodárce v tom smyslu, ţe „zákonodárce konečně musí šetřit podstatu a smysl 

práva na stávku (čl. 4 odst. 4 Listiny). Zákonem tedy například nelze právo na stávku 

zcela zakázat nebo je omezit vůči osobám v jiných profesích nebo činnostech, než které 

vyjmenovává čl. 44, resp. čl. 27 odst. 4 Listiny. Nelze ani stanovit takové podmínky pro 
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výkon tohoto práva, jejichž splnění by reálně nebylo možné, takže by se garance práva 

na stávku stala pouhou iluzorní proklamací.“
210

 

České vlády se snaţily o vyplnění této legislativní mezery hned dvakrát přijetím 

obecného zákona o stávce. Oba pokusy vzešly z podobných okolností, oba lze 

povaţovat za návrhy nešťastné a ve výsledku také stejně neúspěšné. 

První pokus zpracování obecné úpravy proběhl v roce 1997. Impulsem mu byla 

stávka ţelezničářů, největší stávka v české novodobé historii, konající se ve dnech 4. – 

8. února 1997. Vláda reagovala tak, ţe bezprostředně poté uloţila ministru práce a 

sociálních věcí a ministryni spravedlnosti připravit věcný návrh zákona o stávce. 

Představitelé odborů s tímto záměrem nesouhlasili a dokonce odmítali účast na zasedání 

tripartity, kde se o připravovaném zákonu mělo jednat. Svůj odpor odůvodňovali 

neakceptovatelným totalitním obsahem připravované normy, neboť by prakticky 

nepřipouštěla stávku mimo kolektivní vyjednávání. Vláda, pod tlakem odborů a rovněţ 

pod tlakem problému vlastní existence, později od záměru prosadit tento zákon 

upustila.
211

 

Druhý pokus pochází z roku 2012 a opět jako reakce na stávku. Koalice 

dopravních odborových svazů vyhlásila stávku směřující proti reformám zdravotnictví, 

daňového, důchodového a sociálního systému vyhlásila stávku na 13. června 2011. Na 

základě předběţného opatření Městského soudu v Praze, došlo k jejímu odloţení na 16. 

červen 2011. Opět záhy po této události započala snaha o zpracování zákona, který by 

stanovil všeobecná pravidla jak postupovat při realizaci práva na stávku i v případech 

nevzniklých ze sporů z kolektivního vyjednávání. Návrh si dával za cíl upravit právo na 

stávku komplexně, ale ve finální podobě nakonec opět upravoval pouze stávku v rámci 

procesu kolektivního vyjednávání, tedy zasahoval pouze do úpravy stávky mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Nejpodstatnějším nedostatkem bylo ustanovení, dle 

kterého mělo být posouzení solidární stávky ponecháno soudům, ale s jasným důrazem 
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na její a priori nezákonnost.
212

 V rámci mezirezortního připomínkového řízení se 

objevilo enormní mnoţství kritiky. Ta pocházela zejména ze strany zástupců 

zaměstnavatelů, ale silný nesouhlas vyjadřovala také některá ministerstva a kraje. 

Podporu mu vyjádřila jen Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

České republiky.
213

 Návrh byl typickou protistávkovou normou, snaţící se o co moţná 

nejrestriktivnější pojetí, coţ pod tíhou odporu vedlo k jeho přepracování.  

Revidovaný návrh přijal většinu ustanovení ze zákona o kolektivním 

vyjednávání, přesto i tento návrh obsahoval zpřísnění dosavadní úpravy. Za jeho 

důleţité pozitivum povaţuji koncept stávky jako krajního prostředku na obranu a 

prosazování hospodářských a sociálních zájmů. Správné bylo také upuštěno od snahy o 

omezení solidární stávky. Na druhou stranu návrh počítal s prodlouţením doby, která 

musí uplynout od splnění oznamovací povinnosti ze tří na pět dní. Poţadoval se také 

návrat jmenných seznamů zaměstnanců, kteří práci přeruší a jeho předání 

zaměstnavateli nejpozději 24 hodin před započnutím stávky. Tedy dost dlouhé doby 

nato, aby zaměstnavatel mohl na zaměstnance připravené stávkovat vyvíjet nátlak. Za 

protiústavní můţu označit ustanovení, které za jediný subjekt práva na stávku 

označovalo odborovou organizaci.
214

 Tato právní konstrukce by tak neumoţňovala 

vyhlásit stávku v případě ochrany hospodářských a sociálních zájmů jiným skupinám, 

coţ je v rozporu s Listinou, která zaručuje právo na stávku všem osobám. Taková 

úprava by byla i v rozporu se závěry příslušných výborů MOP. 

I tento přepracovaná návrh, bezesporu vhodnější neţ ten předchozí byl odmítnut 

ze strany odborů, ale snad ještě kritičtější postoj k ní zaujala Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Podle všech dostupných 

informací jsou práce na tomto zákoně zastaveny a nepředpokládá se jejích znovu 

započnutí. 
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výluce z února 2012 

214
 Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce z června 2012. 
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4. Právo na výluku  

 

Vzhledem k mnohem vyššímu významu a rovněţ síle reálného dopadu práva na 

stávku, nemůţe být právu na výluku poskytnut srovnatelný prostor. V této kapitole se 

tedy pouze snaţím o stručné shrnutí tohoto instrumentu slouţícího zaměstnavatelům. 

 

4.1. Vymezení pojmu práva na výluku 

Výluka je institut slouţící k zachování rovnováhy pracovněprávních 

kolektivních vztahů. Pracovní právo ji konstruuje jako zvláštní způsob řešení 

kolektivních sporů. Bývá označována za protipól stávky ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy a zaměstnavatel k ní můţe přistoupit, shledává-li poţadavky odborové 

organizace za neakceptovatelné.
215

 Jakoţto protiváha stávky i ona můţe být pouţita 

pouze jako krajní prostředek. 

Výluku definuje zákon o kolektivním vyjednávání v § 27 odst. 2 jako „částečné 

nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem.“ Zaměstnavatel tedy můţe vyhlásit 

výluku, která postihne všechny zaměstnance, nebo zvolí přerušení výkonu práce pouze 

u určité skupiny pracovníků. Takové přerušení práce musí být v souvislosti 

s kolektivním vyjednáváním a zaměstnavatel je musí oficiálně vyhlásit do budoucna. Je 

vyloučeno, aby určité přerušení práce bylo zpětně prohlášeno za výluku. Výluka nemá 

vliv na jednotlivé pracovní smlouvy zaměstnanců, z vůle zaměstnavatele dochází pouze 

k jejich časově omezené suspenzi.  

Rozdíl oproti stávce je v subjektech výluky. Ty nejsou totoţné se subjekty 

kolektivního vyjednávání. Aktivním subjektem je zde zaměstnavatel, případně skupina 

zaměstnavatelů, která výluku vyhlašuje. Pasivní subjekt, tedy ten proti komu výluka 

                                                 

215
 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; GREGOROVÁ Zdeňka; HRABCOVÁ Dana aj.: op. cit. sub. 

52, s. 726.  
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směřuje, není odborová organizace ale jednotliví zaměstnanci. I zde však právo na 

výluku musí být vykonáváno hromadně. 
216

 

4.2. Právní zakotvení práva na výluku 

Podobně jako stávku i výluku upravuje pouze jediný zákonný předpis, kterým je 

zákon o kolektivním vyjednávání. Výluka však není zakotvena v Listině a nemůţeme jí 

tedy povaţovat za ústavně zaručené právo. Rovněţ analogická aplikace závěrů 

učiněných v souvislosti se stávkou je v případě výluky vyloučena.
217

 K otázce výluky 

nenajdeme ani ţádnou relevantní judikaturu. Důvodem proč se právu na výluku 

nedostává takové ochrany, je nerovné postavění zaměstnavatele a na něm ekonomicky 

závislého zaměstnance. Přiznání práva na výluku ve větší míře  

by tak snadno mohlo vést k jeho zneuţití.  

Na mezinárodní úrovni se právu na výluku nedostává větší pozornosti. Ţádná 

mezinárodní úmluva, jejíţ účel směřuje k ochraně hospodářských a sociálních práv, ji 

explicitně nezakotvuje. Myslím, ţe je však moţné právo na výluku dovodit z jiţ 

zmiňovaného ustanovení čl. 6 odst. 4 Evropské sociální charty. „S cílem zajistit účinný 

výkon práva kolektivně vyjednávat se smluvní strany zavazují uznat právo pracovníků a 

zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně práva na stávku, s 

výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou před tím uzavřeli.“ 

Gramatický výklad tohoto ustanovení by připouštěl uznání kolektivní akce 

zaměstnavatelů, kterou je právě výluka, přestoţe není výslovně jmenována. Zakotvení 

výluky v právních řádech evropských zemí se různí. Většina z nich tento nástroj 

připouští, ať uţ má oporu přímo v zákoně nebo je jeho realizace umoţňována 

judikaturou, ale např. v Portugalsku a ve Francii je výluka ústavně zakázána.
218
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 GALVAS, Milan In: HRABCOVÁ, Dana; GALVAS, Milan; PRUNNER Pavel: op. cit. sub. 4, s. 86-

87.  
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 GALVAS, Milan In: GALVAS, Milan; GREGOROVÁ Zdeňka; HRABCOVÁ Dana aj.: op. cit. sub. 
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 WARNECK, Wiebke: op. cit. sub. 25, s. 10 a násl. 
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4.3. Právo na výluku v ustanoveních zákona o kolektivním vyjednávání 

4.3.1. Podmínky výluky a právní postavení zaměstnance 

Právu na výluku je v zákoně o kolektivním vyjednávání věnováno pouze 5 

ustanovení, která poskytují stručná pravidla pro její realizaci. Ustanovení § 27 odst. 1 

ZoKV určuje procesní podmínky pro vyhlášení výluky obdobně jako je tomu u 

stávky. Stejně jako stávka tak i výluka můţe být vyhlášena ve sporu o uzavření 

kolektivní smlouvy aţ po neúspěšném řízení před zprostředkovatelem za podmínky, ţe 

smluvní strany nepoţádali o řešení sporu rozhodce.
219

 Důvody, cíle a rozsah výluky je 

podle § 27 odst. 3 ZoKV povinen zaměstnavatel oznámit písemně odborové organizaci 

včetně dne zahájení výluky alespoň tři pracovní dny předem. Dále je však 

zaměstnavatel povinen v této lhůtě předloţit jmenný seznam zaměstnanců, kteří budou 

výlukou postiţeni, rovněţ je povinován tyto zaměstnance informovat o chystané výluce. 

O ukončení výluky rozhoduje výhradně zaměstnavatel podle § 31 ZoKV. Je opět 

povinován bez zbytečného odkladu své rozhodnutí oznámit odborové organizaci 

písemnou formou. Pro oznámení zaměstnancům není forma předepsána. Stejně jako u 

vyhlášení výluky je přípustné zaměstnance informovat pouze ústně. 

 Odepření výkonu práce zaměstnavatelem je překážkou v práci na straně 

zaměstnavatele. Proto podle § 30 odst. 1 ZoKV přísluší zaměstnanci, který nemohl 

konat práci po dobu výluky náhrada mzdy ve výši poloviny jeho průměrného výdělku. 

V situaci, kdy je výluka prohlášena za nezákonnou má zaměstnanec nárok na náhradu 

mzdy v plné výši.
220

 Zde je tedy úprava pro zaměstnavatele přísnější, neţ tomu bylo u 

stávky. Vliv výluky na otázky sociálního zabezpečení postiţeného zaměstnance je 

koncipován tak, aby minimalizoval negativní důsledky a zaměstnanec byl chráněn. 

Nároky v oblastech nemocenského a důchodového pojištění jsou dle znění § 30 odst. 3 

ZoKV posuzovány tak, jako by k výluce vůbec nedošlo. Naopak k poklesu výdělku se 

bude přihlíţet při zjišťování výše příjmů pro poskytnutí dávek pomoci v hmotné nouzi.  

                                                 

219
 Ve Švédsku je zprostředkovatelský orgán oprávněn výluku (a stávku) odloţit aţ o 14 dní, pakliţe má 

důvod předpokládat, ţe by takové opatření mohlo vést k urovnání sporu. 

220
 Opět ve výši průměrného výdělku. Rovněţ by zaměstnanec po zaměstnavateli mohl ţádat i úroky 

z prodlení. 
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4.3.2. Nezákonnost výluky a odpovědnost za škodu 

V ustanovení § 28 odst. 1 ZoKV zákon taxativně jmenuje důvody, pro které 

je výluka nezákonná. Tyto případy jsou koncipovány shodně, jak tomu bylo u stávky. 

Jde tedy o výluku, které a) nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (s výjimkou 

výluky při solidární stávce), b) která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení 

před rozhodcem, nebo po uzavření kolektivní smlouvy, c) která nebyla vyhlášena 

zaměstnavatelem z důvodů a za podmínek stanovených v § 27, d) v případě branné 

pohotovosti státu a v době mimořádných opatření. Následuje výčet subjektů bez 

výjimky shodných, jak tomu bylo v případech stávky. Uvádím je pouze pro úplnost. 

Výluka je tedy nezákonná vztahující se na: e) zaměstnance zdravotnických zařízení 

nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohroţení ţivota nebo zdraví občanů, f) 

zaměstnance při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem 

a zařízení ropovodů nebo plynovodů, g) soudce, prokurátory, příslušníky ozbrojených 

sil a ozbrojených sborů a zaměstnance při řízení a zabezpečování letového provozu, 

h) příslušníky sborů poţární ochrany, zaměstnance závodních jednotek poţární ochrany 

a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště 

a zaměstnance zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k 

ohroţení ţivota nebo zdraví občanů, popřípadě majetku, i) zaměstnance, kteří pracují v 

oblastech postiţených ţivelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány 

vyhlášena mimořádná opatření. 

Rovněţ v případě výluky je moţné podat návrh na určení její nezákonnosti 

podle ustanovení § 29 ZoKV. Aktivní legitimace pro podání náleţí odborové 

organizaci, případně státnímu zástupci. Jednotliví zaměstnanci, přestoţe jsou v případě 

výluky povaţováni za subjekty, tímto oprávněním nedisponují. Dle mého názoru by 

bylo vhodné, kdyby tuto moţnost měli v případě nečinnosti odborové organizace. Návrh 

je podáván u krajského soudu, v jehoţ obvodu se nachází sídlo zaměstnavatele, který je 

pasivně legitimován. Podání návrhu nemá odkladný účinek. Postup řízení o určení 

nezákonnosti výluky se řídí občanským soudním řádem.   
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Za způsobenou škodu vzniklou přímo výlukou si zaměstnanec a zaměstnavatel 

neodpovídají. Vzájemná odpovědnost za jinou škodu během výluky se bude dle § 30 

odst. 2 ZoKV řídit ustanoveními občanského zákoníku. 

 

4.4. Praktické uplatnění práva na výluku 

 

Koncept výluky, jakoţto překáţka v práci na straně zaměstnavatele, za kterou 

zaměstnanci přísluší polovina mzdy (ve výši průměrného výdělku), z ní činí instrument 

prakticky nepouţitelný. Výluka byla kdysi chápána a také uţívána jako demonstrace 

hospodářské síly zaměstnavatele. V dnešní společnosti, v  podmínkách konkurenčního 

boje, by takové jednání byla ekonomická sebevraţda. Proto není divu, ţe dle údajů 

Ministerstva práce a sociálních věcí nebylo v dějinách České republiky k výluce nikdy 

přikročeno. Ustanovení o výluce v zákoně o kolektivním vyjednávání jsou tak 

povaţována de facto za mrtvá ustanovení.
221

 Přesto v posledním připravovaném návrhu 

zákona o stávce a výluce se s ní počítalo. Byla jí věnována poslední ustanovení. Její 

definice byla upravena v následujícím znění: „Při uplatňování (ochraně) hospodářských a 

sociálních zájmů může být zaměstnavatelem jako krajní prostředek vyhlášena výluka.“
222

 

Výluka by tak mohla být vedena i v jiných případech neţ jsou spory z uzavření kolektivních 

smluv, jak je tomu dosud. Fakt, ţe náhrada výdělku měla být podle poţadavku ČMKOS 

zvýšena na 60% průměrné výše mzdy
223

, svědčí o tom, ţe snaha učinit výluku reálně 

pouţitelnou není ani u zákonodárce. Výluka je tedy odsouzena jako instrument slouţící 

pouze teoretické diskuzi, jakoţto ekvivalent práva na stávku. 
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 BRŮHA, Dominik In: HŮRKA, Petr aj. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805401. s. 504. 
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 Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce z června 2012, s. 1. 
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 Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k návrhu věcného záměru zákona o stávce a 

výluce z února 2012. 
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Závěr 

  

Právo na stávku je na mezinárodní úrovni povaţováno za jedno 

z nejdůleţitějších sociálních práv. Významné mezinárodní organizace, jako je OSN, 

MOP, Rada Evropy a v neposlední řadě Evropská Unie v různé míře právo na stávku 

uznávají. Přesto jsou o jeho uplatnění často vedeny spory a není tomu dlouho, co právo 

na stávku čelilo na poli MOP snahám o popření vlastní existence a smyslu. O 

oţehavosti práva na stávku vypovídá i to, ţe jeho přímou záruku není vůbec jednoduché 

prosadit do mezinárodních dokumentů. Jeho explicitní zakotvení neobsahuje ţádná 

úmluva MOP, a přesto její Výbor pro svobodu odborového sdruţování a Výbor expertů 

odvádí významnou práci pro upevňování práva na stávku v rámci své výkladové a 

hodnotící činnosti. Způsob, jakým je obecně k právu na stávku přistupováno, je spíše 

jeho tichým tolerováním neţ jasnou proklamací jeho zaručenosti.  

V České republice je právo na stávku povaţováno za základní lidské právo 

zaručené Listinou. Ta k jeho naplnění přepokládá přijetí prováděcího zákona. Takovým 

zákonem je zákon o kolektivním vyjednávání, který však upravuje pouze stávky 

vyvolané spory při uzavírání kolektivních smluv. Avšak čl. 27 odst. 4 Listiny zaručuje 

právo na stávku jako obranu a prosazení hospodářských a sociálních zájmů nejen při 

kolektivním vyjednávání. Obecná úprava výkonu práva na stávku v českém právním 

řádu neexistuje, proto tuto mezeru vyplňuje judikatura. Jelikoţ stávky mimo kolektivní 

vyjednávání se objevují pravidelně, soudní moc musela zastoupit zákonodárce a místo 

toho, aby právo dotvářela, v případě stávky jej skutečně vytváří. Vzhledem k tomu, ţe 

se nacházíme v  kontinentálním právním systému, vede taková situace k oslabení právní 

jistoty. Chybějící předem jasná pravidla pro vyhlášení a průběh stávek mimo zákon o 

kolektivním vyjednávaní povaţuji za neoddiskutovatelné. Takový stav není ţádoucí, 

neboť vţdy vede k dohadům a od těch uţ je jen kousek k soudním sporům. 

Odstranění právního vakua je úkolem zákonodárců. Pokusy o přijetí zákona o 

stávce a výluce byly značně nešťastné, odsouzené k neúspěchu i tím, za jakých 

okolností vzešly. Zdá se překvapivé, ţe tato situace podle všeho vyhovuje sociálním 

partnerům. Zejména odbory se dlouhodobě staví proti jakékoli obecné úpravě stávky. 
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Přestoţe roli odborů povaţuji za velmi důleţitou a plně respektuji jejich snahu hájit 

v maximální míře práva zaměstnanců, nemohu s nimi v tomto případě souhlasit. 

Myslím, ţe o úpravě stávky by se mělo znovu začít jednat. K takovému jednání je však 

zcela nevhodná vyhrocená situace nastalá po kontroverzní stávce, jak tomu bylo 

v případě posledních návrhů. Odbory by tak neměly chápat záměr přijetí zákona o 

stávce jako trest, ale jako snahu o zajištění právní jistoty a nastavení rozumných 

mantinelů pro výkon tohoto základního práva. Ostatně měly by si uvědomit, ţe 

neexistence takového zákona neznamená posílení odborů, ale posílení soudů.  

Právo na stávku není a nemůţe být bezbřehé. Vţdy by k němu mělo být 

přistupováno odpovědně a uţíváno pouze jako krajní prostředek. Fakt, ţe došlo k jeho 

skutečné realizaci, svědčí o zásadním narušení sociálního smíru mezi zaměstnavatelem, 

zaměstnanci a jejich zástupci. Současně signalizuje dosaţení nejvyššího stupně 

emocionálního vypětí zaměstnanců, kteří uţ nedokáţí bránit svá práva standartními 

prostředky sociálního dialogu. Stávka není pouhým řešením kolektivních sporů. Stávka 

je vyjádřením určité nespokojenosti a nesouhlasu s druhou stranou a je především 

selháním komunikace. 

 Přesto hraje právo na stávku nezastupitelnou roli v obraně práv zaměstnanců. 

Názory, které prosazují vyškrtnutí práva na stávku z katalogu lidských práv, povaţují za 

extrémní a nebezpečné. Bez práva na stávku ztrácí smysl celý proces kolektivního 

vyjednávání. Odbory bez toho práva přestávají být partnery pro vlády i pro 

zaměstnavatele. Za výstiţné povaţuji tvrzení, ţe bez práva na stávku by kolektivní 

vyjednávání bylo pouhým kolektivním ţebráním. 

Stávka tedy není historickým přeţitkem, jak si mnozí myslí, naopak její 

významnou budoucí roli spatřuji zejména v nadnárodní stávce. Přesto právo na stávku 

bude pravděpodobně vţdy tématem, které rozpoutává ţivé diskuze a střet různých, 

povětšinou protichůdných názorů. 
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Seznam zkratek 

 

 

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů 

EU Evropská Unie 

ITUC Mezinárodní konfederace odborových svazů  

Listina Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů 

MOP Mezinárodní organizace práce  

OSN Organizace spojených národů 

MPOPP  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech  

MPHSKP Mezinárodního pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ústava Ústava České republiky, ústavní zákon 1/1993 Sb., ve znění pozdějších 

ústavních zákonů 

Úmluva č. 87 Úmluvy č. 87, o svobodě sdruţování a ochraně práva odborově se 

organizovat 

Úmluvy č. 98 Úmluvy č. 98, o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně 

vyjednávat  

zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Výbor expertů Výbor expertů pro uskutečňování úmluv a doporučení  

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

vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 
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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce nazvaná „Právo na stávku a výluku“ usiluje o poskytnutí 

uceleného přehledu teorie a praxe v oblasti práva na stávku.  

 

Práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zaměřuje na 

teoretické aspekty práva na stávku, přičemţ velký prostor je v této kapitole věnován 

druhům a formám stávek. Druhá kapitola se zabývá stávkou na poli mezinárodního 

práva, kde se kromě popisu současného právního stavu snaţí o analýzu jednotlivých 

stanovisek příslušných výborů Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy.  Třetí 

kapitola se zaměřuje na právo na stávku v rámci právní úpravy České republiky. 

Pozornost je věnována zejména právu na stávku podle zákona o kolektivním 

vyjednávání, avšak nejsou opomenuty ani stávky, jeţ se konají mimo úpravu zákona o 

kolektivním vyjednávání. Poslední kapitola se zabývá právem na výluku. Záměrem této 

poslední kapitoly je pouze stručná charakteristika tohoto práva zaměstnavatelů, jakoţto 

protipólu stávky.  

 

Klíčová slova 

Stávka, výluka, právo na stávku, právo na výluku, nátlakové prostředky, kolektivní 

vyjednávání, sociální práva, ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů 
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Abstract  

The aim of this thesis called "The right to strike and lock-out" is to provide a 

comprehensive overview of the theory and practice of the right to strike.  

The thesis is divided into four separate chapters. The first one focuses on the 

theoretical aspects of the right to strike, a large space is devoted to the species and 

forms of strikes. The second chapter deals with the strike in the field of international 

law, in addition to describing the current law seeks to analyze the opinions of the 

relevant committees of the International Labour Organisation and the Council of 

Europe. The third chapter focuses on the right to strike in the legislation of the Czech 

Republic. Attention is paid to the right to strike under the Collective Bargaining Act. 

The last chapter deals with the right to lockout. The intention is a brief characteristics of 

this right of employers, as the counterpart of the strike. 

 

Keywords 

The strike, the lock-out, right to strike, the right to lock-out, coercive means, collective 

bargaining, social rights, protection the economic and social rights and interests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


