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Úvod 

 Pracovní právo je jedním z oborů práva, se kterým se většina z nás setkává 

po většinu svého života. Nejedná se přitom pouze o instituty individuálního pracovního 

práva jako například pracovní poměr, odměna za práci nebo dovolená. Klíčový institut 

představuje kolektivní smlouva, potažmo v širším úhlu pohledu právo kolektivního 

vyjednávání, jehož právní úprava i praktické otázky jsou často předměty politické 

diskuze a horlivých debat. Předpokladem kolektivního vyjednávání je ústavně zaručené 

právo sdružovací, které v obecné rovině upravuje Listina základních práv a svobod 

ve svém čl. 20 a jehož speciální odnoží je právo svobodně se sdružovat s jinými 

na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů a právo za tímto účelem zakládat 

odborové organizace (upravené v čl. 27 LZPS). 

Ve své práci se zabývám stále velmi aktuálním tématem kolektivních smluv. 

V jednotlivých kapitolách objasním význam kolektivních smluv v pracovněprávních 

vztazích, pojednám o procesu uzavírání těchto smluv, jakož i jejich obsahu. Jak již 

naznačuje název mé diplomové práce, její klíčovou částí a hlavním cílem je rozbor 

jednotlivých institutů kolektivního pracovního práva podle české a německé právní 

úpravy a jejich vzájemné srovnání. Ačkoliv je institut kolektivní smlouvy v českém 

právním prostředí pevně zakotven a představuje již tradiční součást pracovního práva, 

nejedná se o institut neměnný, který by v průběhu let nezaznamenal určitý vývoj. V této 

souvislosti provedu též zhodnocení stávajícího stavu právní úpravy a posouzení 

možného vývoje de lege ferenda. 

Ústředním pojmem mé práce je kolektivní smlouva. Z terminologického 

hlediska je pojem kolektivní smlouva použit nejen v ustanoveních zákoníku práce
1
, ale 

i v zákoně o kolektivním vyjednávání
2
 a je zároveň užíván autory odborných publikací. 

Naproti tomu teorie i praxe ve Spolkové republice Německo užívá pojmu tarifní 

smlouva (Tarifvertrag), jak ostatně vyplývá už z názvu ústředního právního předpisu
3
. 

Jelikož čeští autoři překládají ve svých dílech některé německé instituty odlišnými 

způsoby, uvádím u německých právních institutů vždy také originální název 

v německém jazyce. 

                                                           
1
 Viz ust. § 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

2
 Viz např. ust. § 1, § 7 až § 9 nebo § 16 zákona č. 2/1991 Sb., zákon o kolektivním vyjednávání. 

3
 Zákon o tarifní smlouvě (Tarifvertragsgesetz) ze dne 09. 04. 1949. 
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Při zpracování tohoto tématu jsem čerpala především z českých a německých 

právnických monografií, komentářů, odborných článků a další literatury. Nemalou 

úlohu z hlediska zdroje informací, vyhledávání judikatury a dalších online dostupných 

zdrojů měl i internet. Znalost německého jazyka a roční pobyt na univerzitě 

v Tübingenu se specializací na pracovní právo mi umožnily spolehlivou orientaci 

ve zdrojích informací v německém jazyce. 

Systematicky je tato diplomová práce členěna do čtyř kapitol. V části prvé 

rozeberu širší souvislosti kolektivního pracovního práva, nastíním formy kolektivních 

pracovněprávních vztahů, jakož i jejich historický vývoj. Historické milníky našich 

i světových dějin jsou právě těmi činiteli, které se nemalou měrou podílí na formování 

právní úpravy jednotlivých institutů do dnešních dní. Nastínění historického vývoje 

posledních staletí dává možnost vytvořit si představu o významu konkrétního institutu 

v dnešní době a o tom, jakou roli hrál v křižovatkách dějin. Vedle vnitrostátní úpravy 

kolektivní smlouvy a jejího vývoje nelze opomenout ani mezinárodní prameny. 

O významu smluv přijatých mezinárodním společenstvím, především pak Mezinárodní 

organizací práce, pojednám v podkapitole věnující se pramenům kolektivního 

pracovního práva.  

Druhá kapitola je věnována rozboru tarifní smlouvy ve Spolkové republice 

Německo. Důraz je kladen především na rozbor procesu vedoucího k uzavření tarifní 

smlouvy, jehož průběh je určující pro samotný obsah smlouvy. S tím souvisí 

problematika postavení koalic v Německu a zákonné předpoklady nezbytné k uzavření 

tarifní smlouvy. Následně pojednám o německých podnikových radách a jejich účasti 

v procesu kolektivního vyjednávání a uvedu rozdíly mezi tarifní smlouvou 

a podnikovou dohodou. Kolektivní vyjednávání mezi subjekty neprobíhá pokaždé 

hladce a nemusí vždy končit uzavřením tarifní smlouvy. V závěru druhé kapitoly 

se věnuji problematice kolektivních pracovních sporů. Kapitolu uzavírám vymezením 

prostředků tzv. pracovního boje. 

Ve třetí části práce se zabývám institutem kolektivní smlouvy v českém právním 

prostředí. Ráda bych se vyjádřila i k problematice odborových organizací, které se jako 

zástupci zaměstnanců na vyjednávání přímo podílí. Přesto je zaměstnanci samotnými 

členství v odborových organizacích dnes považováno za přežitek minulé generace 

a současným negativním trendem je neustálé snižování počtu odborově organizovaných 
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zaměstnanců. Dále se budu podrobně věnovat samotnému obsahu kolektivních smluv, 

neboť rozsah toho, co v nich lze ujednat, je velmi široký. Provedu analýzu jednotlivých 

bodů kolektivní smlouvy a poukážu nejen na tradiční ujednání, ale i na ta, která v praxi 

příliš užívána nejsou. Podstatnou vlastností pro uvedení kolektivních smluv v život je 

jejich platnost, účinnost a závaznost. Rozeberu též postup při rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv vyššího stupně a problematiku kolize kolektivních smluv. V závěru 

kapitoly obdobně jako v předchozí německé části práce rozeberu problematiku 

kolektivních pracovněprávních sporů. 

Závěrečná kapitola této práce je věnována srovnání obou právních úprav, české 

a německé, a shrnutí největších rozdílů mezi nimi. Snažím se nejen o vymezení 

základních styčných bodů, ale i zdůraznění předností jednotlivých ustanovení nebo 

naopak jejich nedostatků. Závěrem se věnuji úloze kolektivní smlouvy v rámci 

kolektivního vyjednávání v moderní společnosti. Soustřeďuji se na aktuální problémy, 

které s sebou kolektivní vyjednávání přináší, způsoby jejich řešení a možný budoucí 

vývoj, potažmo vliv těchto fenoménů na právní úpravu kolektivní smlouvy. 

Svou diplomovou práci ukončuji shrnutím poznatků získaných při zpracování práce. 
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1 Kolektivní pracovní právo a kolektivní vyjednávání 

Kolektivní a individuální pracovní právo představují dvě základní a rovnocenné 

součásti pracovního práva. Základním diferencujícím znakem individuálních 

a kolektivních pracovněprávních vztahů je odlišnost v jejich subjektech. Zatímco 

individuální pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

a jeho předmětem je konání závislé práce, úprava kolektivního pracovního práva se týká 

vztahů mezi zaměstnavateli či svazy zaměstnavatelů na straně jedné a orgány 

reprezentujícími zaměstnance na straně druhé. Subjektem nemůže být pouhá 

neorganizovaná a nehomogenní skupina zaměstnanců, která bez dalšího nedisponuje 

právní osobností. Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že v kolektivních pracovních 

vztazích nikdy jako subjekty nevystupují jednotliví zaměstnanci.
4
  

Dalším podstatným rysem kolektivního pracovního práva je jeho smíšený 

charakter. Obsahem svých norem je kolektivní pracovní právo zaměřeno především 

na ochranu zájmů zaměstnanců a jejich účast při projednávání pracovních a mzdových 

podmínek či bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto slova smyslu se jedná 

o tzv. ochranné právo. K realizaci obsahu kolektivních pracovněprávních vztahů 

dochází v rámci práva zástupců zaměstnanců na informování a projednání (tzv. právo 

na konzultace)
5
, v rámci provádění kontroly nad dodržováním pracovněprávních 

předpisů
6
, dále práva účasti v legislativním procesu a především práva kolektivního 

vyjednávání
7
. Cílem kolektivního vyjednávání, byť ne jediným, je podle ustanovení 

§ 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavření kolektivní smlouvy. Právo kolektivní smlouvy představuje vedle ochranného 

práva druhou část kolektivního pracovního práva. 

Prameny kolektivního pracovního práva tvoří zákony a podzákonné právní 

předpisy, tedy normy vyplývající z moci veřejné. Kromě nich je část norem tvořena 

skupinami jednotlivců v rámci kolektivního vyjednávání a obsažena obvykle 

v kolektivních smlouvách. Pojmově lze kolektivní smlouvu vymezit jako „dvoustranné 

                                                           
4
 Srov. BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 340 a BĚLINA, Miroslav, Ljubomír DRÁPAL a kolektiv. Zákoník práce: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 159. 
5
 Viz § 276 – 299 ZP. 

6
 Viz § 320 – 323 ZP. 

7
 Úprava kolektivního vyjednávání je obsažena v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, 

subsidiárně se použije zákoník práce. 



KOLEKTIVNÍ PRACOVNÍ PRÁVO A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

 

5 
 

právní jednání sui generis, uzavírané mezi odborovou organizací, vyšším odborovým 

orgánem či odborovým svazem na jedné straně a zaměstnavatelem (sdružením 

zaměstnavatelů) na straně druhé, jehož obsahem jsou mzdové a další pracovní 

podmínky platné pro zaměstnance, které nejsou upraveny obecně závaznými právními 

předpisy (ochranným zákonodárstvím), nebo jsou sice normami pracovního práva 

upraveny, ale jen v minimálním, popřípadě výjimečně v maximálním rozsahu“
8
. Moc 

veřejná poskytuje normativním ujednáním kolektivních smluv právní sílu a činí z nich 

prameny práva.  

Pracovní právo stojí tradičně na pomezí mezi právem veřejným a soukromým, 

jejichž prvky se v tomto oboru práva prolínají. Jedná se o další aspekt, ve kterém lze 

spatřovat hybridní charakter kolektivního pracovního práva, i když převažující část 

teorie je řadí pod soukromé právo.  

 

1.1 Historie a vývoj kolektivního pracovního práva 

Historicky byl základ kolektivního pracovního práva položen v zemích západní 

Evropy. Jeho vznik nelze přesně časově určit, někteří autoři jej ovšem zasazují až 

do starověku a prvopočátky kolektivního vyjednávání spatřují v jednání mezi 

svobodnými řemeslníky a jejich zaměstnanci. Ve středověku vznikají cechy řemeslníků, 

obdoba dnešních odborových organizací.  

Skutečný rozvoj kolektivního pracovního práva a kolektivního vyjednávání 

v právním slova smyslu však nastává později, zhruba od období průmyslové revoluce. 

Ta s sebou přináší ekonomické, technické, technologické, demografické a taktéž 

sociální změny. K výraznému rozmachu průmyslové výroby dochází v Anglii již 

od druhé poloviny 18. století, v německých a rakouských zemích od počátku 19. století. 

V té době se dělníci začínají sdružovat do prvních dělnických spolků. Hlavní důvodem 

byla snaha kolektivně se bránit tvrdým poměrům a změnám nastalým v důsledku 

zavádění strojů do výroby i rostoucí konkurence na trhu práce. Cílem takto vzniklých 

organizací dělníků bylo vyjednávání se zaměstnavateli o lepších pracovních 

podmínkách, ochraně zdraví, zabezpečení v nemoci a při úrazech či stanovení 

maximální pracovní doby a minimální mzdy za práci. Z dělnických spolků se později 

                                                           
8
 Viz TRÖSTER, Petr a Pavel KNEBL. Zákon o kolektivním vyjednávání: Komentář. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 4. 
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vyvinuly odborové organizace. Kolektivní vyjednávání představuje již v 19. století 

nenásilný způsob řešení otázek mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jehož cílem je 

sociální smír.
9
 

V českých zemích působily zhruba od 15. století tovaryšské spolky. První 

pokusy o založení zaměstnaneckých organizací se objevují v souvislosti s bouřemi 

typografů a tiskařů počátkem 19. století a jedná se o různá sdružení především 

kvalifikovaných dělníků. V revolučním roce 1848 došlo k zákazu sdružování dělníků, 

zachovaly se pouze osvětové a některé svépomocné spolky.
10

 Historickým milníkem 

ve vývoji koaličního práva se stalo uznání koaliční svobody roku 1867 tzv. prosincovou 

ústavou, které uvolnilo cestu pro vytváření a rozvoj subjektů zastupujících zaměstnance 

a zaměstnavatele
11

. Uznání koaliční svobody v Rakousko-Uhersku tak navazuje 

na obdobné úpravy v dalších evropských zemích – anglický zákon z roku 1824 

umožňující zakládání zaměstnaneckých odborů za účelem zvýšení mzdy nebo zkrácení 

pracovní doby, či francouzskou regulaci z roku 1830. 

Důsledkem koaliční svobody jsou jednání mezi svazy zaměstnavatelů 

a odborovými organizacemi za účelem uzavření hromadných pracovních smluv, dnes 

označovaných jako smlouvy kolektivní. Historicky první takové smlouvy byly 

uzavírány v Anglii, posléze též ve Francii a v Německu. Požadavky odborových 

organizací v té době byly velmi nesystematické a kusé, chyběla jednotící síla 

a neexistovaly též žádné vzory, jak pracovní podmínky či mzdy vyjednávat. Proto 

některé organizace bojovaly za stanovení minimálních standardů především v oblasti 

mezd, jiné se snažily vyjednat stanovení obecné úrovně mezd zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatelé zpočátku toto počínání chápali jako vměšování se do svých záležitostí 

a dávali přednost úpravě mezd a pracovních podmínek individuálním způsobem. Teprve 

později přistoupili na vyjednávání s odborovými organizacemi a za tímto účelem začali 

zakládat sdružení na ochranu společných zájmů. Kolektivní pracovní smlouvy 

doplňovaly zákonnou úpravu individuálních pracovních (služebních) smluv obsaženou 

v občanských zákonících a osvědčily se jako optimální řešení sociálních problémů 

v demokratických průmyslově vyspělých zemích.  

                                                           
9
 srov. TOMEŠ, Igor a Vojtěch TKÁČ. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Praha: Prospektrum, 

1993, s. 69. 
10

 Tamtéž. 
11

 Viz TRÖSTER, KNEBL, 2014, op. cit., s. 2. 
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Další rozvoj kolektivního vyjednávání pokračoval i v průběhu 20. století, stejně 

jako výrazněji přibylo uzavřených kolektivních smluv. Během první Československé 

republiky (1918 – 1938) došlo k výrazné demokratizaci společnosti. Příkladem může 

být vyjednání osmihodinové pracovní doby či zavedení zákazu noční práce žen 

a úplného zákazu dětské práce. Členská základna odborových organizací postupně 

rostla a kolektivní smlouvy hrály za první republiky významnou roli v úpravě podmínek 

zaměstnávání nad rámec standardů pracovněprávní úpravy. Zpočátku se jednalo 

o uzavírání kolektivních smluv pro profese zubních techniků, domovníků nebo dělníků 

ve vyjmenovaných podnicích. K zakotvení kolektivních smluv jako obecně závazného 

institutu došlo vládním nařízením č. 141/1937 Sb., o závaznosti hromadných smluv 

pracovních.
12

 Závaznost v tomto případě znamenala minimální standard. V individuální 

pracovní smlouvě nebylo tedy možné sjednat podmínky méně příznivé, než stanovila 

kolektivní smlouva. Výhodnější ujednání o mzdových či pracovních podmínkách 

samozřejmě přípustné bylo.  

V době tzv. druhé republiky a později protektorátu v zásadě platila dřívější 

pracovněprávní úprava, avšak na přechodnou dobu došlo k potlačení úlohy kolektivního 

vyjednávání a normativní funkce kolektivních smluv. Charakteristický pro protektorátní 

pracovní právo byl ústup od soukromoprávních prvků a vzrůstající státní regulace. Ta 

se projevovala například regulací mezd či pracovní doby, zároveň byl zaveden zákaz 

výpovědi a hromadného propouštění a vytvořen systém nucené práce a pracovního 

nasazení.
13

 Zaměstnavatelské organizace, jakož i samostatné odborové organizace byly 

během válečných let včleněny do Národní odborové ústředny zaměstnanecké, vytvořené 

k 30. červnu 1939, čímž došlo k rozbití autonomie odborových organizací a jejich 

faktickému podřízení okupační moci
14

. Toto vedení sjednocených odborů se stalo 

vykonavatelem nacistické politiky a pořádalo ve velkých podnicích shromáždění, 

na kterých seznamovalo dělníky s politickými a hospodářskými aktualitami, jakož 

                                                           
12

 Viz HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2015, s. 438. 
13

 K protektorátnímu pracovnímu právu srov. TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu Čechy 

a Morava- ještě soukromoprávní odvětví? In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry 

soukromého práva právem veřejným v minulosti [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 246 
[cit. 2016-02-24]. 
14

 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 48. 
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i potřebami doby. Co se týče kolektivních smluv, vyžadovaly tyto od dubna 1939 

ke své platnosti schválení ministerstva sociální a zdravotní správy
15

. 

Po válce sehrálo významnou roli v dalším vývoji odborové hnutí. V roce 1948 

po změně politického režimu došlo k zahájení transformace právního řádu, což 

se promítlo i do pracovního práva. Sjednocovací práce vyvrcholily roku 1965 přijetím 

zákoníku práce. Důležité postavení mělo Revoluční odborové hnutí (dále také „ROH“). 

Zformovalo se jako právní nástupce poválečné Ústřední rady odborů, přičemž poprvé 

byl název použit v zákoně č. 144/1946 Sb., o jednotné odborové organizaci. Tímto bylo 

Revoluční odborové hnutí uznáno zákonem, což upevnilo jeho politické postavení. 

Zároveň se přes deklarovanou nadstranickost záhy dostalo do vlivu Komunistické 

strany Československa a získalo velké pravomoci i velký neformální vliv. Činnost ROH 

se zaměřovala více než na kolektivní vyjednávání spíše na organizování společenských 

a rekreačních aktivit pro pracovníky, odborové organizace se také podílely 

na hodnocení pracovníků atp. Na druhou stranu se ROH zapojilo do obrodného procesu 

v letech 1968 – 1990 s cílem vybudování nové identity a nelze opomenout ani účast 

mnohých podnikových výborů ROH na revoluci v roce 1989. Organizace ROH zanikla 

roku 1990 z rozhodnutí mimořádného všeodborového všesvazového sjezdu a majetek 

byl předán nástupnickým organizacím. 

 

1.2 Prameny kolektivního pracovního práva 

Postavení zástupců zaměstnanců je zakotveno nejen ve vnitrostátních, ale 

i v mezinárodních pramenech práva. Mezinárodní společenství uznává základní 

principy a instituty kolektivního pracovního práva jako součást základních lidských 

práv a svobod. Tyto principy se prolínají mezinárodními úmluvami na úrovni 

mezinárodního i evropského práva a zároveň představují pilíře, na kterých stojí 

mezinárodní instituce, zejména Mezinárodní organizace práce.
16

 

K nejdůležitějším mezinárodním dokumentům ve vztahu k zastoupení práv 

zaměstnanců patří: 

                                                           
15

 Vládní nařízení z 28. dubna 1939 č. 118/1939 Sb., o hromadných smlouvách pracovních 

a o zabezpečení jednotné politiky mzdové. Viz TAUCHEN, Jaromír. Pracovní právo v Protektorátu 

Čechy a Morava- ještě soukromoprávní odvětví? In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování 

sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 

s. 253 [cit. 2016-02-24]. 
16

 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 440. 
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 Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená dne 10. prosince 1948 jako rezoluce 

OSN č. 217/III.A. Jedná se o stěžejní mezinárodní dokument, zakotvující právo 

každého svobodně se shromažďovat a sdružovat (čl. 20), právo na sociální 

zabezpečení (čl. 22) a právo zakládat odborové organizace (čl. 23). 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený pod č. 120/1976 

Sb., navazuje svým obsahem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, která je právně 

nezávazným dokumentem. Obdobně jako Deklarace obsahuje zakotvení práva 

sdružovacího a práva zakládat odborové organizace (č. 22). 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, publikovaný 

pod č. 120/1976 Sb. Z hlediska kolektivního pracovního práva je klíčovým 

čl. 8 Paktu, který upravuje právo každého na zakládání odborových organizací 

a účasti v nich za účelem uplatňování a ochrany svých hospodářských a sociálních 

zájmů. Dále obsahuje právo odborových organizací na svobodnou činnost, 

na zakládání národních federací nebo konfederací a také právo na stávku. 

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsaná v Římě 

dne 4. 11. 1950, je dokument přijatý na půdě Rady Evropy. Ve svém čl. 11 obsahuje 

záruku koaliční svobody. 

 Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s. Ve svém čl. 6 obsahuje 

právo na kolektivní vyjednávání a nastavuje základní rámec práva na informace 

a konzultace.  

Významné postavení v mezinárodním společenství zaujímá Mezinárodní 

organizace práce (dále jen „MOP“), specializovaná organizace OSN. Byla založena 

v roce 1919 jako tripartitní organizace s cílem podpory světového míru na základě 

sociální spravedlnosti. V průběhu let se profilovala jako organizace usilující o prosazení 

minimálních pracovních standardů a zlepšování životních a pracovních podmínek. 

Česká republika stála u zrodu této mezinárodní organizace a je jejím zakládajícím 

členem. Na půdě MOP vzniklo množství úmluv, z nichž nejvýznamnějšími z hlediska 

kolektivního pracovního práva jsou:
17

 

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

vyhlášená pod č. 489/1990 Sb. Úmluva ve svých článcích podrobněji rozvádí práva 

                                                           
17

 Blíže k činnosti MOP, mezinárodním standardům a přijatým úmluvám viz oficiální webové stránky 

MOP dostupné na http://www.ilo.org/. Seznam úmluv MOP ratifikovaných Českou republikou dostupný 

na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, http://www.mpsv.cz/cs/1009  

http://www.ilo.org/
http://www.mpsv.cz/cs/1009
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zástupců zaměstnanců na vypracování svých stanov, organizaci správy a činnosti 

a formulování svého programu (čl. 3). Záruky stanovené úmluvou nesmí být 

omezovány (čl. 8) a každý signatář je povinen učinit všechna opatření k zajištění 

svobodného vykonávání práva odborově se organizovat (čl. 11). 

 Úmluva MOP č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, vyhlášená 

pod č. 470/1990 Sb. Tato úmluva zakotvuje ochranu pracovníků v odborových 

organizacích proti diskriminaci a také ochranu odborových organizací 

před vměšováním do vnitřních záležitostí ze strany zaměstnavatelů a naopak. 

 Úmluva MOP č. 135 o ochraně zástupců zaměstnanců v podniku a úlevách, které jim 

mají být poskytnuty, vyhlášená pod č. 108/2001 Sb. m. s. Tato úmluva poskytuje 

ochranu zástupcům pracovníků proti všem diskriminačním opatřením včetně 

propuštění, činěným proti nim z titulu jejich postavení jako zástupců zaměstnanců, 

členství v odborech nebo účasti na odborářské činnosti.  

 Úmluva MOP č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních 

pracovních norem, vyhlášená pod č. 109/2001 Sb. m. s. Vzhledem ke svému obsahu 

bývá též označována jako mezinárodní pracovní standardy.  

Mezinárodní smlouvy jsou podle čl. 10 Ústavy součástí právního řádu a mají 

aplikační přednost před zákonem v případě, že byly vyhlášeny a řádně ratifikovány 

Parlamentem. Do této skupiny nepatří Úmluva MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání 

z roku 1981, kterou ČR dosud neratifikovala. Její význam spočívá v zavedení 

univerzální definice kolektivního vyjednávání, jak ji uznává většina zemí. 

V rámci evropského práva patří mezi prameny kolektivního práva především: 

 Listina základních práv Evropské unie, vyhlášená 7. 12. 2000, právně závazná 

vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, tj. od 1. 12. 2009. Kromě základních práv 

shromažďovacího a sdružovacího, jehož součástí je právo každého zakládat 

na obranu svých práv odbory a vstupovat do nich, zakotvuje též právo pracovníků, 

zaměstnavatelů nebo jejich organizací na sjednávání a uzavírání kolektivních smluv 

a právo na stávku. 

 Charta Společenství základních sociálních práv pracujících upravuje svobodu 

shromažďování, sdružování a právo na stávku. 

Ze sekundárních pramenů práva EU týkajících se kolektivního pracovního práva 

je nutno zmínit Směrnici č. 2002/14/ES o minimálních požadavcích pro právo 
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na informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v závodech v EU, Směrnici 

Parlamentu a Rady 2009/38/EC o zřízení evropské rady zaměstnanců
18

 (dále také 

„ERZ“) a Směrnici Rady 89/391/ES o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Na vrcholu pomyslné pyramidy vnitrostátních pramenů práva stojí Listina 

základních práv a svobod (dále také „LZPS“), která představuje ústavní záruku práva 

odborového sdružování a organizované odborové činnosti. Tato garance je obsažena 

v čl. 27 odst. 1 až 3 Listiny a vztahuje se na každého, čili nejen na státní občany ČR, ale 

na všechny osoby působící na jejím území. Účelem práva svobodně se sdružovat je 

ochrana hospodářských a sociálních zájmů. Listina dále garantuje nezávislost 

odborových organizací na státu, zákaz diskriminace z důvodu příslušnosti k určité 

koalici či naopak zvýhodňování určitých odborových organizací. 

Čl. 27 odst. 2 Listiny se jeví jako klíčový i pro úpravu na zákonné úrovni. V roce 

2008 došlo nálezem Ústavního soudu (dále také „ÚS“) č. 116/2008 Sb. ke zrušení druhé 

věty ustanovení § 24 odst. 2 zákoníku práce (dále také „ZP“), která umožňovala 

v případě nedohody mezi více odborovými organizacemi působícími u téhož 

zaměstnavatele uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která měla 

u zaměstnavatele největší počet členů. Ústavní soud zrušil tento sporný princip majority 

nejreprezentativnější odborové organizace s poukazem na znění čl. 27 odst. 2 Listiny. 

Ustanovením § 24 odst. 2 ZP v původním znění by totiž došlo k porušení svobody 

zakotvené na ústavní úrovni a znevýhodnění minoritní organizace před majoritní 

vzhledem k počtu v ní organizovaných členů, což nelze z ústavněprávního hlediska 

akceptovat.
19

  

Na zákonné úrovni jsou nejdůležitějšími prameny kolektivního práva zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jehož úprava kolektivní 

smlouvy je obsažena v ustanoveních § 22 až § 29. Na tato ustanovení navazuje úprava 

postupu při uzavírání kolektivní smlouvy a případných sporů podle zákona č. 2/1991 

Sb. o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů (dále také „KolVyj“), 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také 

                                                           
18

 Směrnice Parlamentu a Rady 2009/38/EC o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu 

pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni 

Společenství.  
19

 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 447. 
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„OZ“), obsahuje zákonnou úpravu spolkového práva a tím tak nahrazuje zrušený zákon 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoSO“). 

Občanský zákoník rozšiřuje dřívější poněkud stručnou úpravu, ve které chyběla 

ustanovení pro vnitřní organizaci občanských sdružení, zásady jejich správy nebo 

vymezení práv členů. Nově se spolky zapisují do spolkového rejstříku, vedeného 

rejstříkovými soudy.
20

 

Jako specifický pramen pracovního práva nelze opomenout kolektivní smlouvy. 

Jejich normativní část představuje pramen práva, neboť je jejími ustanoveními upraveno 

postavení individuálně neurčených zaměstnanců.
21

 

 

1.3 Subjekty a formy kolektivních pracovněprávních vztahů 

Subjekty jsou vedle předmětu a obsahu nezbytným předpokladem vzniku 

a existence právního vztahu. Obecně platí, že subjekty právních vztahů musí disponovat 

právní osobností, svéprávností, procesní a deliktní způsobilostí. Subjekty kolektivního 

pracovního práva mají zvláštní charakter, ne všechny totiž disponují právní osobností. 

Na straně zaměstnavatelů vystupují zaměstnavatelské svazy či zaměstnavatelé samotní, 

ať už fyzické nebo právnické osoby. Na straně zaměstnanců rozlišuje zákoník práce 

v § 276 odst. 1 ZP čtyři alternativy, jak lze realizovat zastoupení práv zaměstnanců: 

odborová organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a zdraví 

při práci, evropská rada zaměstnanců. Z těchto zástupců je ovšem pouze odborová 

organizace de iure subjektem práva a jediným subjektem, který je oprávněn uzavírat 

kolektivní smlouvy. O jejím postavení bude pojednáno v kapitole věnující se kolektivní 

smlouvě. Ačkoliv je pro odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a evropské rady zaměstnanců zavedena 

legislativní zkratka „zástupce zaměstnanců“, jedná se v tomto případě 

o terminologickou nepřesnost, neboť kromě odborové organizace ostatním třem 

                                                           
20

 FORST, Adam. „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského 

zákoníku [online]. [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-

obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html 
21

 ČERVENKA, Jaroslav. Rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. [online]. [cit. 2016-02-

24]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsireni-zavaznosti-kolektivnich-smluv-vyssiho-

stupne-15846.html  

http://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/transformace-obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91443.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsireni-zavaznosti-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-15846.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsireni-zavaznosti-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-15846.html
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zbývajícím zástupcům zákon nepřiznává právní osobnost
22

. Vhodnější by proto bylo 

označovat tyto non-subjekty jako formy zastoupení zaměstnanců, nikoli jako zástupce 

zaměstnanců
23

. 

Výše uvedeným subjektů přiznává právní úprava určitá práva a povinnosti. Tato 

tvoří obsah právních vztahů a projevují se navenek v jednotlivých formách realizace 

kolektivních vztahů. Formy jsou různorodé, přičemž ne u všech forem dochází 

k regulaci právem.
24

 Zákoník práce ve své části dvanácté upravuje problematiku 

informování a projednání, právem neupravené zůstávají různé koncepční otázky, také 

existence tripartitních orgánů nebo sociální dialog včetně možnosti uzavírat generální 

dohody. 

Podle ustanovení § 276 až § 280 ZP mají všichni zaměstnanci právo 

na poskytování informací zaměstnavatelem (např. o ekonomické a finanční situaci 

zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji
25

, o právním postavení zaměstnavatele, 

vývoji zaměstnanosti, zamýšlených strukturálních změnách apod.) a právo 

na projednání stanovených záležitostí (např. projednání převodu činnosti na jiného 

zaměstnavatele, opatření v souvislosti s hromadným propouštěním či některých otázek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – dále jen „BOZP“). Účelem informování a 

projednání je možnost zaměstnanců dozvědět se s předstihem o plánovaných změnách, 

popř. se k nim vyjádřit a ovlivnit jejich průběh. Kromě toho je odborovým organizacím 

přiznáno právo na spolurozhodování
26

, např. o vydání pracovního řádu 

(§ 306 odst. 4 ZP), rozvázání pracovního poměru s členem či bývalým členem orgánu 

                                                           
22

 V případě rad zaměstnanců a evropských rad zaměstnanců nebyla otázka jejich právní osobnosti dosud 

jednoznačně vyřešena. Ačkoliv se nejedná o fyzickou ani právnickou osobu, počítá na několika místech 

zákoník práce s projevem vůle (např. ustanovení § 217 odst. 1 nebo § 220) této entity, konkrétně 

s udělením souhlasu, takže lze říci, že rada zaměstnanců disponuje velmi omezenou způsobilostí právně 

jednat. Obdobný závěr lze též dovodit z částečně přiznané procesní způsobilosti. Rady zaměstnanců lze 

tedy považovat za "subjekty svého druhu". Srov. GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012, s. 674 – 676. 
23

 srov. HŮRKA, 2015, op. cit., s. 448-449 a HRABCOVÁ, Dana. Sociální dialog: vyjednávání v teorii 

a praxi. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008, s. 37. 
24

 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 365.  
25

 Viz § 279 odst. 1 písm. a) ZP. Cílem tohoto ustanovení je umožnit zaměstnancům vytvořit si představu 

nejen o finanční situaci zaměstnavatele, ale i o jeho fungování na trhu, plánech zaměstnavatele na další 

rozvoj atd., což umožňuje zaměstnancům reálně zhodnotit perspektivu podniku z hlediska zaměstnanosti 

a pravděpodobnosti udržení pracovního místa konkrétního zaměstnance. Problematický je především 

rozsah poskytovaných informací, podle teorie se jedná především o seznámení s taktickými záměry 

managementu do dalších období, státními zakázkami a podobně. Srov. HŮRKA, 2015, op. cit., s. 461. 
26

 Viz BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 370.   
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odborové organizace (§ 61 odst. 2 ZP)
27

, vytvoření rozvrhu čerpání dovolené 

(§ 217 odst. 1 ZP) a je realizováno formou (písemného) souhlasu odborové organizace. 

Odbory dále mohou vykonávat kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(§ 322 odst. 1 ZP) a mohou se svou účastí v legislativním procesu podílet na projednání 

zákonů a ostatních právních předpisů z oblasti hospodářských, výrobních, mzdových 

i jiných podmínek zaměstnanců (§ 320 odst. 1 ZP)
28

, jakož i účasti na projednání 

podzákonných pracovněprávních předpisů, vydávaných ústředními správními úřady 

(§ 320 odst. 2 ZP).  

1.3.1 Právo kolektivního vyjednávání 

Nejdůležitější vztah kolektivního pracovního práva představuje kolektivní 

vyjednávání. Rozumí se jím proces, v němž jednající strany usilují o dohodu ohledně 

pracovních i jiných podmínek a definování vzájemného vztahu
29

. Obdobnou definici 

uvádí i Úmluva MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání: „[…] všechna vyjednávání 

mezi zaměstnavatelem, skupinou zaměstnavatelů nebo jednou nebo několika 

organizacemi zaměstnavatelů na jedné straně a jednou nebo několika organizacemi 

na straně druhé, jejichž účelem je a) stanovit pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání a, popř. nebo b) upravit vztahy mezi zaměstnavateli a pracovníky a, 

popř. nebo c) upravit vztahy mezi zaměstnavateli a jejich organizacemi a jednou nebo 

několika organizacemi pracovníků“
30

.  Odehrává se na dvou úrovních – vyjednávání 

mezi zaměstnavateli a u nich působícími odborovými organizacemi zpravidla vede 

k uzavření kolektivní smlouvy na úrovni podniku. Výsledkem kolektivního vyjednávání 

na úrovni odvětví mezi odborovou organizací resp. odborovým svazem a organizací 

zaměstnavatelů je uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. Účastní-li se jednání 

i stát, lze hovořit o tzv. jednání tripartitním, k čemuž bude ještě podrobněji pojednáno 

níže. 

                                                           
27

 Tím je zajištěno, že člen odborové organizace, který působí v některém z orgánů odborové organizace, 

nebude z titulu své funkce diskriminován. Souhlasu je potřeba při rozvázání pracovního poměru v případě 

členů orgánu odborové organizace působících u zaměstnavatele v době jejich funkčního období a 1 roku 

po skončení funkčního období. Bez uděleného souhlasu je rozvázání pracovního poměru neplatné. Dále je 

možné obrátit se na soud podle ust. § 72 ZP, který může rozhodnout o platnosti výpovědi či okamžitého 

zrušení pracovního poměru i bez souhlasu odborové organizace (§ 61 odst. 4 ZP). Srov. HŮRKA, 2015, 

op. cit., s. 463-464. 
28

 Nemusí se tedy jednat o výhradně pracovněprávní předpisy, rozhodující je jejich obsah, kterým 

postihují důležité zájmy zaměstnanců. Srov. BĚLINA a kol., 2014, s. 372. 
29

 Viz TOMEŠ, TKÁČ, 1993, op. cit., s. 67. 
30

 Ustanovení čl. 2 úmluvy MOP č. 154, o kolektivním vyjednávání. 
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2 Právní úprava tarifní smlouvy ve Spolkové republice 

Německo  

Německou úpravu kolektivního vyjednávání lze rozdělit do dvou podkategorií, 

a to tarifní právo (Tarifrecht) a spolurozhodovací právo (Mitbestimmungsrecht). 

Pod tarifní právo lze zařadit právo tarifních smluv, právo smírčí a právo pracovních 

sporů. V souvislosti s právní úpravou tarifních smluv a otázkami jejich vzniku, změny 

a zániku budou níže rozebrány také základy práva koalic jakožto subjektů účastnících 

se procesu vyjednávání za účelem uplatnění svých hospodářských zájmů. 

 

2.1 Tarifní smlouva 

2.1.1 Právní úprava 

Východiskem německé právní úpravy tarifní smlouvy resp. v širším smyslu 

kolektivního vyjednávání je článek 9 odst. 3 německého Základního zákona 

(Grundgesetz). Toto klíčové ustanovení je základem koaliční svobody a obsahuje právo 

každého zakládat spolky za účelem zajištění a podpory pracovních a ekonomických 

podmínek v rámci všech povolání. Z důvodů chybějící rekodifikace pracovního práva 

v jediném zákoníku jsou další instituty kolektivního pracovního práva upraveny 

jednotlivými specializovanými zákony. Jedná se o zákon o tarifní smlouvě 

(Tarifvertragsgesetz), zákon o podnikové ústavě (Betriebsverfassungsgesetz)
31

, zákon 

o spolurozhodování (Mitbestimmungsgesetz) nebo zákon o evropských radách 

zaměstnanců (Gesetz über Europäische Betriebsräte). Nejdůležitější procesní předpis 

představuje zákon o pracovním soudu (Arbeitsgerichtsgesetz). Obdobně jako v České 

republice je i v Německu kolektivní pracovní právo vnímáno jako odvětví stojící 

na pomezí mezi soukromým a veřejným pracovním právem. Velký prostor je ponechán 

dohodě stran, přičemž sjednaný výsledek - tarifní smlouva - se stává ve své normativní 

části pramenem práva. Smluvní autonomie je doplněna státní regulací. 

                                                           
31

 Německý pojem „Betriebsverfassung“ lze přeložit jako „podniková ústava“ nebo „podnikový řád“. 

V českém právním prostředí je autory používán taktéž pojem „podnikový konstitucionalismus“. Pro účely 

této práce je užíváno termínu „podniková ústava“. Srov. KOSTEČKA, Jan. Kolektivní smlouva jako 

autonomní právotvorná lex contractus a některé teoretické otázky s tím spojené (několik úvah 

o autonomní tvorbě pracovního práva). Právník. 1996, roč. 135, č. 10-11, 875-877.  
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2.1.2 Historický exkurs  

Tarifní smlouvy se začínají v Německu objevovat již v průběhu 19. století jako 

korelát smluvní volnosti, který umožňuje zaměstnancům lepší prosazení požadavků 

v oblasti platových nebo obecných pracovních podmínek. Po mnoho staletí byli 

v převaze zaměstnavatelé, kteří samostatně určovali pracovní podmínky. Cestou 

vytváření koalic ovšem zaměstnanci posílili své postavení vůči zaměstnavatelům 

a umožnili regulaci pracovních podmínek prostřednictvím vzájemného vyjednávání. 

První tarifní smlouvu na území Německé říše uzavřeli tiskaři, a to roku 1873
32

. 

Úprava tarifní smlouvy jakožto vrcholu vyjednávacího procesu se poprvé objevila 

v tarifním řádu z roku 1918 (Tarifverordnung)
33

. Během druhé světové války byla 

koaliční svoboda dočasně omezena, k jejímu opětovnému obnovení dochází v roce 

1945. Roku 1949 byl nahrazen původní tarifní řád novým zákonem o tarifní smlouvě, 

který je ve znění vyhlášky z roku 1969 účinný dodnes. 

2.1.3 Pojem a právní povaha tarifní smlouvy 

Zákon o tarifní smlouvě (dále také „TVG“) rozumí pod pojmem tarifní smlouva 

dvoustranné ujednání upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, jakož 

i ustanovení týkající se obsahu, uzavření, skončení pracovního poměru a dalších otázek 

podnikových a podnikové ústavy (Betriebsverfassung)
34

. Tarifní smlouva vyžaduje 

vždy písemnou formu (§ 1 odst. 2 TVG). Stranami smlouvy jsou na straně 

zaměstnanecké odborové organizace a na straně zaměstnavatelské se jedná o jednotlivé 

zaměstnavatele (v tom případě hovoříme o tzv. podnikových tarifních smlouvách - 

Firmentarifverträge, případně označované také jako Haus-, Unternehmens- nebo 

Werkstarifverträge), obdoba českých podnikových kolektivních smluv), nebo svazy 

zaměstnavatelů, které uzavírají s odborovou organizací tarifní smlouvy na úrovni svazu 

(Verbandstarifverträge), obdoba českých kolektivních smluv vyššího stupně. Zvláštní 

druh ujednání představuje svazová tarifní smlouva vztahující se na konkrétní podnik, 

                                                           
32

 FUCHS, Maximilian a Hermann REICHOLD. Tarifvertragsrecht. 2. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 

2006, s. 23. 
33

 FUCHS, REICHOLD, 2006, op. cit., s. 25. 
34

 Ust. § 1 TVG, srov. HROMADKA, Wolfgang a Frank MASCHMANN. Arbeitsrecht. Band 

2. Kollektivarbeitsrecht und Arbeitsstreitigkeiten. 6. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014, 

s. 41. 
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která ačkoliv je uzavírána zaměstnavatelským svazem, má omezenou působnost pouze 

na konkrétního zaměstnavatele.
35

  

Podle obsahu rozlišujeme tarifní smlouvy upravující výhradně odměnu za práci 

(Entgelttarifverträge) a ostatní tzv. rámcové tarifní smlouvy (Manteltarifverträge), 

obsahující úpravu všech ostatních pracovních podmínek, jako např. dovolená nebo 

pracovní doba. Kromě výše popsaných lze jmenovat ještě další druhy tarifních smluv, 

které mají určitý vztah k jiné již existující tarifní smlouvě. Jedná se především 

o tzv. přípojné tarifní smlouvy (Anschlusstarifverträge), ve kterých je obsahově 

odkazováno na jinou již existující tarifní smlouvu, nebo které jsou uzavřeny s platností 

následující ihned po ukončení platnosti původní tarifní smlouvy, na jejíž obsah opět 

odkazují. Konečně pak tzv. paralelní tarifní smlouvy (Paralleltarifverträge) uzavírají 

různé odborové organizace s různými zaměstnavateli, přičemž obsahem se tyto smlouvy 

shodují.
36

  

Tarifní smlouva nejenže ve své závazkové části reguluje vztahy mezi smluvními 

stranami, svou normativní částí zároveň upravuje jednotlivé pracovní a mzdové 

podmínky a tím zasahuje i do obsahu individuálních právních vztahů zaměstnanců
37

. 

Specifikem tarifní smlouvy je schopnost zavazovat třetí strany, které nebyly přímým 

účastníkem kolektivního vyjednávání a přímo se nepodílely na uzavření tarifní smlouvy. 

2.1.4 Účel a funkce tarifní smlouvy 

V současné době se tarifní smlouvy vyskytují takřka ve všech hospodářských 

odvětvích a o jejich významu vypovídá i jejich narůstající počet. Registr tarifních smluv 

eviduje od svého vzniku roku 1949 do dnešní doby přes 350.000 smluv napříč 

odvětvími, z toho jich v roce 2015 bylo přes 70.000 platných
38

. Zároveň stále stoupá 

i počet zaměstnavatelů, v jejichž podniku existuje platná tarifní smlouva – podnikovou 

tarifní smlouvou je vázáno zhruba 7 % zaměstnanců, tarifní smlouvou na úrovni svazu 

                                                           
35

 Viz DÜTZ, Wilhelm a Gregor THÜSING. Arbeitsrecht. 18. neubearbeitete Auflage. München: 

C.H.Beck, 2013, s. 283. 
36

 Arten der Tarifverträge. Tarifregister Nordrhein-Westfalen [online]. 2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné 

z: http://www.tarifregister.nrw.de/tarifsystem/arten/index.php#mantel  
37

 MARSCHOLLEK, Günther. Kollektives Arbeitsrecht. 4. Auflage. Münster: Alpmann Schmidt Verlag, 

2012, s. 17. 
38

 Statistické údaje převzaty z: REICHOLD, Hermann. Arbeitsrecht: Lernbuch 

nach Anspruchsgrundlagen. 3. Auflage. München: Beck, 2008, s. 298 a Verzeichnis 

der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. Stand: 1. Januar 2016. Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales [online]. 2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-

allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5  

http://www.tarifregister.nrw.de/tarifsystem/arten/index.php#mantel
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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celých 62 % zaměstnanců
39

. Zajímavostí je, že tarifní smlouvy existují ve více než 

300 různých hospodářských odvětvích. 

Rozhodující význam tarifních smluv spočívá v tom, že vyrovnávají přirozeně 

vzniklou nerovnováhu na pracovním trhu ve prospěch slabší strany – jednotlivých 

zaměstnanců. V tomto případě lze hovořit o ochranné funkci jakožto vůbec nejstarší 

funkci tarifních smluv.
40

 Normy jednotlivých tarifních smluv se přitom vztahují 

na individuální pracovní vztah bezprostředně (bez nutnosti smluvně ujednat jejich 

platnost) a nevylučitelně (případné smluvní odchýlení se od ustanovení tarifní smlouvy 

v neprospěch zaměstnance je neplatné). V ostatních částech německého tarifního práva, 

především co se týče kolektivních sporů, poskytuje Základní zákon oběma smluvním 

stranám rovná práva, která vyplývají z jejich postavení jakožto koalic. Další významnou 

funkcí je funkce pořádková, neboť během doby platnosti se obě smluvní strany mohou 

spolehnout na pracovní podmínky ujednané obsahem tarifní smlouvy. Tím je posílena 

důvěra stran v ujednaná pravidla. Význam pořádkové funkce lze spatřovat 

i ve sjednocení pracovních podmínek v rámci odvětví, pro něž je konkrétní tarifní 

smlouva uzavřena
41

. Regulační funkce může být chápána jako snaha o zajištění 

mírového stavu mezi stranami během doby platnosti tarifní smlouvy bez možnosti 

použít prostředky zaměstnaneckého boje o pracovní podmínky (Arbeitskampf), což vede 

ke snížení četnosti stávek. V neposlední řadě zastávají tarifní smlouvy ještě 

tzv. rozdělovací funkci, neboť člení jednotlivé zaměstnance nejčastěji podle platových 

skupin, což ve svém důsledku představuje způsob rozdělení finančních prostředků 

mezi tyto zaměstnance
42

. 

 

2.2 Koalice jako subjekty tarifní smlouvy 

Německá nauka používá pojem „koalice“ jako společný nadřazený termín 

pro odborové organizace a svazy zaměstnavatelů. Základní zákon ovšem operuje 

                                                           
39

 Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. Stand: 1. Januar 

2016. Bundesministerium für Arbeit und Soziales [online]. 2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-

allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5  
40

 MARSCHOLLEK, 2012, op. cit., s. 17. 
41

 Tamtéž. Někteří autoři tuto funkci označují jako tzv. kartelovou, srov. např. REICHOLD, Hermann. 

Arbeitsrecht: Lernbuch nach Anspruchsgrundlagen. 3. Auflage. München: Beck, 2008, s. 303. 
42

 RICHARDI, Reinhard a Otfried WLOTZKE. Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht: Bd. 3: 

Kollektives Arbeitsrecht. 2. Auflage. München: C.H.Beck, 2000, s. 237. 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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s termínem „sdružení za účelem ochrany a prosazování pracovních a jiných 

hospodářských podmínek“
43

 (vlastní překlad autorky). Čl. 9 odst. 3 Základního zákona 

zaručuje každému a pro všechna povolání právo zakládat výše uvedená sdružení. Aby 

bylo možné na takovéto sdružení nahlížet jako na koalici, musí dojít ke splnění 

následujících předpokladů. Především se musí jednat o soukromoprávní sdružení 

na dobrovolné bázi (nejčastěji spolky zapsané ve veřejném rejstříku – eingetragene 

Vereine), nikoliv o veřejnoprávní komoru s nuceným členstvím. Dále musí takovéto 

sdružení jako hlavní cíl podle svých stanov sledovat „ochranu a prosazování 

pracovních a jiných hospodářských podmínek“, a to na dlouhodobé bázi. Důležitou 

podmínkou existence koalice je její nezávislost – v případě odborové organizace 

na zaměstnavatelích, jejich svazech a státu, obecně řečeno nezávislost na protistraně 

kolektivního vyjednávání. Koalice musí v neposlední řadě disponovat vůlí. Německá 

judikatura zdůrazňuje tento znak jako základní podmínku schopnosti vyjednávat 

a uzavřít tarifní smlouvu. Schopnost projevit svou vůli je ale v případě koalic chápána 

pouze jako subjektivní znak, který nemá nic společného se skutečným postavením dané 

koalice. Takovéto nahlížení na koalice totiž nezakládá výhodu pro silné etablované 

koalice vůči nově vzniklým, naopak je znakem jejich rovnoprávnosti.
44

 

Aby se daná koalice mohla účastnit vyjednávání, eventuálně se stát stranou 

tarifní smlouvy, musí disponovat tarifní způsobilostí
45

. K tomu je podle judikatury 

nutné splnit následující kritéria: síla koalice jako sociálního partnera, ochota stát 

se stranou tarifní smlouvy (a převzít tak zájmy svých členů, hovoříme 

o tzv. legitimačním požadavku) a demokratická organizace. Síla koalice představuje její 

skutečnou schopnost prosadit se během vyjednávání a je určována například počtem 

členů nebo dosažením určitého organizačního stupně. Pouhá existence vůle dané koalice 

ještě nezakládá její tarifní způsobilost, ta vzniká až se schopností koalice svou vůli 

prosadit. Každá organizace disponující tarifní způsobilostí musí být vybudována 

na demokratických základech - tzn. musí volit své funkcionáře na určité časové období, 

poskytnout rovná hlasovací práva všem svým členům a zajišťovat přiměřenou ochranu 

                                                           
43

 Čl. 9 odst. 3 věta první Základního zákona („[…]Vereinigung zur Wahrung und Förderung der Arbeits- 

und Wirtschaftsbedingungen“).  
44

 HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 16-20. 
45

 Jedná se o právní konstrukci odlišnou od právní osobnosti – vznikla z důvodu chybějící právní 

osobnosti odborových organizací tak, aby odborová organizace mohla být smluvní stranou tarifní 

smlouvy, splní-li zákonné předpoklady tarifní způsobilosti. Tarifní způsobilost vzniká na rozdíl od české 

právní úpravy automaticky splněním uvedených požadavků bez nutnosti se registrovat. 
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menšin.
46

 V případě pochybností o tarifní způsobilosti dané koalice je možné žádat 

o přezkum pracovní soud
47

. Podle ustanovení § 2 odst. 1 TVG mohou být stranami 

tarifní smlouvy odborové organizace, jednotliví zaměstnavatelé nebo svazy 

zaměstnavatelů. 

Hlavní účel koalic spočívá v možnosti spravovat své záležitosti nezávisle 

na státu, a to především formou uzavírání tarifních smluv. Koalice se též svou činností 

jako sociální partner zapojují do sociální politiky státu, a to např. svým spolupůsobením 

na tvorbu sociálněpolitického zákonodárství, zastupováním svých členů ve sporech 

před pracovními soudy
48

, vysíláním členů do pracovněprávních výborů a organizací, 

např. též jako čestné soudce pracovních soudů
49

. 

2.2.1 Odborové organizace 

Odborové organizace ve Spolkové republice Německo zastupují dnes zhruba 

20 % všech zaměstnanců. Původní princip jejich založení na profesním principu, tedy 

pro zástupce jednotlivých profesí, byl již překonán. V posledních desetiletích jsou 

naopak organizovány na úrovni odvětví bez ohledu na konkrétní profese činné v tomto 

odvětví, což v praxi vede ke zvýšení síly odborů.
50

 K tomu zároveň přispívá 

i sdružování jednotlivých odborů podle odvětví do větších celků – svazů 

(Industrieverbände), kterých v současné době na území Německa existuje osm, 

a to v oblastech: stavebnictví-zemědělství-životní prostředí (IG Bauen-Agrar-Umwelt), 

hornictví-chemie-energie (IG Bergbau-Chemie-Energie), vzdělávání a věda 

(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), kovovýroba (IG Metall), spojené odbory 

v oblasti služeb (ver.di), stravování (Nahrung-Genuss-Gaststätten), odborové 

organizace Polizei (GdP), doprava a spoje (EVG)
51

. Vedle dominujících odborů 

sloučených do výše uvedených odvětví existují ještě menší skupiny, jako např. unie 

vedoucích zaměstnanců (Union der Leitenden Angestellten), organizace novinářů 

(Journalistenband) nebo lékařů (Marburger Bund). Existence těchto odborů vytváří 

konkurenční prostředí mezi organizacemi stejného typu a vede často k vyjednání 

                                                           
46

 Srov. REICHOLD, 2008, op. cit., s. 289-291 a HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 20-22. 
47

 Viz ust. § 97 ArbGG (zákona o pracovním soudu). 
48

 K tomu ust. § 11 odst. 1 věta druhá ArbGG. 
49

 Srov. § 16; § 20 a násl. ArbGG. 
50

 REICHOLD, 2008, op. cit., s. 286. 
51

 Die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Deutscher Gewerkschaftsbund [online]. 

2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/gewerkschaften-im-dgb  

http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/gewerkschaften-im-dgb
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výhodnějších podmínek pro zaměstnance, než by tomu bylo při existenci pouze jediné 

zastřešující organizace pro celé odvětví
52

. 

Na rozdíl od české právní úpravy nedisponují odborové organizace právní 

osobností, a tudíž nejsou ani právnickou osobou, ale pouze právně nezpůsobilým 

spolkem. Jejich postavení je ale právem dlouhodobě uznáváno a splní-li podmínky 

nezbytné ke vzniku tarifní způsobilosti, mohou působit jako smluvní partneři a případně 

strany tarifní smlouvy
53

. 

2.2.2 Svazy zaměstnavatelů 

Svazy zaměstnavatelů lze definovat jako regionálně a profesně organizovaná 

sdružení zaměstnavatelů za účelem kolektivního vyjednávání. Na vrcholu celé soustavy 

stojí společenství německých zaměstnavatelských svazů (Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände - BDA), které aktivně zastupuje podnikatelské 

zájmy v oblasti sociální politiky na úrovni státu a zároveň se angažuje v grémiích 

na úrovni evropské i mezinárodní
54

. Stupeň organizovanosti zaměstnavatelů 

se odhaduje zhruba na 80 %. Subjekty tarifní smlouvy mohou být i jednotliví 

zaměstnavatelé, vstupem do svazu tato jejich způsobilost nezaniká. 

 

2.3 Vznik tarifních smluv 

2.3.1 Uzavírání tarifních smluv 

Tarifní smlouva je uzavírána jako soukromoprávní smlouva mezi smluvními 

stranami. K jejímu uzavření je dle ustanovení § 145 a násl. BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch - německý občanský zákoník) nutný shodný projev vůle smluvních stran. 

Samotný postup uzavírání není zákonem nijak upraven, závisí na dohodě smluvních 

partnerů. 

                                                           
52

 Příkladem z poslední doby jsou jednání odborové organizace německých strojvedoucích (Gewerkschaft 

Deutscher Lokomotivführer - GDL) se společností Deutsche Bahn, které vyústily v uzavření nové tarifní 

smlouvy. Pro členy GDL byly tímto vyjednány jiné pracovní podmínky než pro členy konkurenční 

organizace Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Podrobněji viz webové stránky GDL: 

http://www.gdl.de/. Obdobně i svaz lékařských odborů Marburger Bund vyjednal roku 2006 

na komunální úrovni výhodnější podmínky pro lékaře než organizace ver.di. Tyto příklady ukazují, 

že odbory vytvořené na profesním principu s menším počtem členů jsou mnohdy schopny prosadit 

výhodnější podmínky než výše zmíněné odvětvové organizace.  Srov. REICHOLD, 2008, op. cit., s. 286-

287. 
53

 Ust. § 50 odst. 2 ZPO (Zivilprozessordnung - občanský soudní řád). 
54

 Aufgaben der BDA. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände [online]. 2015 [cit. 2016-

02-26]. Dostupné z: http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/AufgabenundZiele  

http://www.gdl.de/
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/AufgabenundZiele
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2.3.2 Forma tarifních smluv a seznámení se s obsahem 

Vzhledem k velkému významu tarifní smlouvy pro množství jednotlivých 

zaměstnanců je vyžadována písemná forma (ustanovení § 1 odst. 2 TVG), a to jak 

pro samotné uzavření tarifní smlouvy, tak i pro pozdější změny obsahu nebo 

prodloužení doby platnosti smlouvy. Shodně jako v české právní úpravě musí být 

podpisy smluvních stran nebo jejich zástupců vlastnoruční a na jedné listině. Následkem 

nedodržení písemné formy by podle ustanovení § 125 a § 126 BGB byla nicotnost. 

Písemná forma slouží především k zachování jistoty adresátů, pouze tak nemůže být 

totiž pochybnost o sjednaném obsahu.  

Ačkoliv tarifní smlouva podobně jako zákon obsahuje právní normy, není 

v jejím případě k platnosti nutné oznámení. Zákon o tarifní smlouvě sice reguluje 

povinnost evidovat uzavřené tarifní smlouvy v rejstříku vedeném Spolkovým 

ministerstvem práce a sociálních věcí (§ 6 a § 7 TVG) a zároveň povinnost 

zaměstnavatele zveřejnit text smlouvy na vhodném místě v podniku (§ 8 TVG), 

nedodržení těchto povinností ale nesankcionuje neplatností tarifní smlouvy.
55

 Zaviněné 

porušení povinnosti vyvěsit smlouvu v podniku ale nezůstává bez právního následku. 

Zaměstnanci tím vzniká právo domáhat se náhrady škody na základě ustanovení 

§ 823 odst. 2 BGB.
56

 

Rejstřík tarifních smluv je veřejným registrem, ve kterém musí být zapsána každá 

tarifní smlouva – její uzavření, změna i zánik, jakož i informace o její obecné 

závaznosti, smluvních stranách a okruhu platnosti (ustanovení § 6 TVG ve spojení 

s ustanovením § 14 až § 16 prováděcí vyhlášky k zákonu). Zápis má deklaratorní 

účinek. Na rozdíl od původního tarifního registru z roku 1918, který obsahoval pouze 

obecně závazné tarifní smlouvy, se do nového rejstříku zavedeného účinností zákona 

o tarifní smlouvě (1949) povinně zapisují veškeré uzavřené smlouvy. Zápis se děje 

na základě sdělení smluvních stran, tyto jsou zároveň povinny doručit rejstříku úplné 

znění smlouvy do jednoho měsíce od jejího uzavření (ustanovení § 7 TVG).
57

 

 

                                                           
55

 Srov. REICHOLD, 2008, op. cit., s. 299 a HAGEMEIER, Christian et al. Tarifvertragsgesetz: 

Kommentar für die Praxis. 2., überarbeitete Auflage. Köln: Bund-Verlag, 1990, s. 613. 
56

 Spolkový pracovní soud ve své judikatuře považuje ust. § 8 TVG za ochrannou normu ve prospěch 

zaměstnance ve smyslu ust. § 823 odst. 2 BGB; více viz HAGEMEIER, 1990, op. cit., s. 614. 
57

 HAGEMEIER, 1990, op. cit., s. 609-612. 
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2.4 Obsah tarifní smlouvy 

Tarifní smlouva představuje „hybrid“ mezi klasickou soukromoprávní smlouvou 

a právním předpisem, neboť obsahuje právní normy upravující jak vzájemný vztah 

smluvních stran (závazková část), tak i normy, které se týkají obsahu, uzavření nebo 

ukončení pracovněprávního vztahu nebo jiných otázek provozu podniku
58

 a ve svém 

důsledku tedy ovlivňují svým normativním obsahem postavení třetích subjektů 

(normativní část tarifní smlouvy).  

2.4.1 Závazková část tarifní smlouvy 

Závazková část tarifní smlouvy je obdobou klasické smlouvy přiznávající 

smluvním stranám určitá práva a zavazující je povinnostmi. Tato část zavazuje pouze 

smluvní partnery, ne jejich členy. Uplatnění na členy smluvních stran nelze vyloučit 

v případě, že se jedná o ustanovení k jejich dobru, nikoliv k jejich tíži. Součástí každé 

smlouvy bez ohledu na smluvní ujednání je vždy povinnost stran dodržovat smír 

(Friedenspflicht) a povinnost provedení tarifní smlouvy (Durchführungspflicht).
59

 

Kromě těchto dvou výše uvedených povinností mohou být ujednány i další povinnosti 

dle dohody smluvních stran. 

Povinnost dodržovat smír zakazuje koaličním partnerům činit změny 

ve vyjednaných podmínkách za účelem jejich zlepšení formou stávek a podobných 

prostředků boje za lepší pracovní podmínky. V zásadě se jedná o relativní povinnost, 

jejíž rozsah strany vymezují svým ujednáním. Tato relativní povinnost vyplývá z tarifní 

smlouvy vždy, i když není koaličními partnery výslovně stanovena. V případě absolutní 

povinnosti dodržovat smír je zakázáno veškeré jednání ve formě boje za pracovní 

podmínky (tj. veškeré stávky bez ohledu na to, zda se týkají identického předmětu jako 

tarifní smlouva) po celou dobu trvání tarifní smlouvy. Hlavním cílem je zabránit 

stávkám během doby platnosti tarifní smlouvy. 

Povinností provést tarifní smlouvu se rozumí povinnost stran zajistit, aby 

jednotlivá ustanovení tarifní smlouvy vešla v platnost a byla dodržována. Rozumí se tím 

i odpovědnost smluvních stran za chování svých členů, které musí být v souladu 

s požadavky sjednané tarifní smlouvy.
60

  

                                                           
58

 Viz ust. § 1 odst. 1 TVG ve spojení s ust. § 3 a § 4 TVG. 
59

 RICHARDI, WLOTZKE, 2000, op. cit., s. 471. 
60

 REICHOLD, 2008, op. cit., s. 301 – 302. 
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2.4.2 Normativní část tarifní smlouvy 

2.4.2.1  Druhy a účinek právních norem 

Pod normativními ustanoveními se rozumí normy upravující obsah 

pracovněprávních vztahů – tj. ustanovení, která tvoří obsahovou náplň pracovního 

vztahu a která mají bezprostřední účinek (ustanovení § 1 odst. 1, § 4 odst. 1 TVG). 

Především se jedná o: 

 právní normy týkající se vzniku pracovněprávního vztahu (tzv. sjednávací 

normy – Abschlussnormen), např. povinnost uzavřít pracovní smlouvu 

písemnou formou, 

 právní normy upravující obsah pracovněprávního vztahu (tzv. obsahové normy 

– Inhaltsnormen), jako je odměna za práci včetně úpravy příplatků a prémií, 

délka pracovní doby, úprava dovolené atd., 

 právní normy ohledně ukončení pracovního poměru, úprava výpovědní doby 

včetně jejího případného prodloužení, omezení práva na řádnou výpověď. 

 

Kromě toho jsou součástí normativních ustanovení tarifní smlouvy taktéž: 

 právní normy vztahující se na chod podniku a podmínky na pracovišti, 

například úprava zákazu kouření, provozování firemních stravovacích zařízení, 

vstupní kontroly; 

 právní normy ohledně vnitřních poměrů podniku a jeho organizace (zřizování 

podnikových rad, vnitřní směrnice), regulace pořádku (bezpečnostní pravidla).
61

 

Bezprostřední účinek těchto ustanovení znamená, že se norma vztahuje 

na jednotlivé pracovněprávní vztahy bez nutnosti převedení jejího znění do textu 

individuální pracovní smlouvy. Zároveň platí, že působnost normy nebo její jednotlivá 

ustanovení na pracovní vztah nelze smluvně vyloučit resp. tarifní ustanovení smluvně 

změnit
62

 s výjimkou situací, kdy: 

a) tarifní smlouva takové odchylné ujednání přímo předvídá - tzv. otevírací 

doložka (Öffnungsklausel), viz ustanovení § 4 odst. 3 první alternativa TVG, 

nebo 

                                                           
61

 LÖWISCH, Manfred, Georg CASPERS, Steffen KLUMPP. Arbeitsrecht. 10., neu bearbeitete Auflage. 

München: Franz Vahlen, 2014, s. 284 – 286. 
62

 Ustanovení tarifní smlouvy jsou tedy kogentní, viz REICHOLD, 2008, op. cit., s. 303. 
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b) se jedná o změnu ve prospěch zaměstnance - tzv. princip zvýhodnění 

(Günstigkeitsprinzip)
63

, upraven ustanovením § 4 odst. 3 druhá alternativa TVG. 

Smyslem tarifního práva je především ochrana zaměstnanců, navíc individuální 

pracovněprávní vztahy spočívají na principu autonomie vůle. Z tohoto důvodu 

je zřejmé, že nelze tarifní smlouvou vyloučit odlišné podmínky sjednané 

individuálně, které jsou pro zaměstnance příznivější. Takováto smluvní ujednání 

zůstávají v platnosti bez ohledu na to, zda k jejich vzniku došlo před účinností 

tarifní smlouvy nebo až během ní. Za ujednání výhodnější pro zaměstnance 

německá nauka i praxe považuje například silnější možnost prosadit své právo, 

větší ochranu osobnosti zaměstnance i jeho majetkových zájmů nebo možnost 

zvýšení profesní kvalifikace.
64

 

2.4.2.2 Závaznost 

Ustanovení tarifní smlouvy jsou závazná pro smluvní partnery a jednotlivé 

osoby, které jsou jejich členy (ustanovení § 3 odst. 1 TVG). Oproti české právní úpravě 

se ustanovení tarifní smlouvy vztahují ovšem pouze na zaměstnance, kteří jsou sami 

členy odborové organizace
65

 – smlouva nezavazuje všechny zaměstnance působící 

u daného zaměstnavatele, v určitých případech může být závaznost rozšířena (o úpravě 

všeobecné závaznosti podle ustanovení § 5 TVG bude pojednáno níže). V praxi zároveň 

pracovní smlouvy odborově neorganizovaných zaměstnanců obsahují doložky 

(Gleichstellungsabrede),
66

 na základě nichž se obsah tarifní smlouvy stává součástí 

pracovní smlouvy daného zaměstnance a tím je zaručeno rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci podniku. Kritiku sklízí daný stav ze strany odborových organizací, neboť 

                                                           
63

 Existenci tohoto principu potvrzuje ve své ustálené judikatuře i Spolkový pracovní soud, 

viz např. rozsudek 4. Senátu BAG ze dne 22. 02. 2012, sp. zn. 4 AZR, 24/10. V jeho znění soud uvádí, 

že tarifní smlouva nemůže ani při oboustranné tarifní vázanosti obou smluvních stran zrušit individuální 

smluvní ujednání ve prospěch zaměstnance. 
64

 Zajímavým judikátem z poslední doby je rozsudek BAG ze dne 15. 04. 2015, sp. zn. 4 AZR 587/13, 

ve kterém soud řešil postavení zaměstnance, jemuž pracovní smlouva stanovovala týdenní pracovní dobu 

v rozsahu 34 hodin, tarifní smlouva naopak předvídala 38 hodinový pracovní týden s odpovídajícím 

finančním ohodnocením. Podle soudu nelze jednoznačně říci, že kratší pracovní doba je pro zaměstnance 

výhodnější, pokud zároveň jeho odměna za práci bude nižší.  
65

 REICHOLD, 2008, op. cit., s. 304. 
66

 K tomuto pojmu viz Gleichstellungsabrede. In: HSK [online]. 2016 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 

http://www.hsk-arbeitsrecht.de/arbeitsrecht-lexikon/gleichstellungsabrede  

http://www.hsk-arbeitsrecht.de/arbeitsrecht-lexikon/gleichstellungsabrede
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při zachování současné praxe se trvale snižuje počet členů odborů a vytrácí motivace 

zaměstnanců do odborů vstupovat.
67

 

Právní normy týkající se podniku, jeho chodu a vnitřních poměrů se řídí osobou 

zaměstnavatele, který uzavřel tarifní smlouvu – platí tak pro všechny podniky (a tedy 

i pro všechny zaměstnance v nich), ve kterých je daný zaměstnavatel činný 

(ustanovení § 3 odst. 2 TVG).
68

 Pro jednotlivé zaměstnance je tarifní smlouva závazná 

po dobu, po kterou je členem příslušné odborové organizace, která za něj tarifní 

smlouvu uzavřela. V případě zaměstnavatelů je tomu jinak – vystoupí-li zaměstnavatel 

ze svazu, který je sám stranou účinné tarifní smlouvy, pak pro něj bude podle 

ustanovení § 3 odst. 3 TVG smlouva platit až do jejího skončení.
69

 

2.4.2.3 Rozšiřování závaznosti tarifní smlouvy 

Obdobou českého institutu rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího 

stupně je německý princip všeobecné závaznosti (Allgemeinverbindlichkeit), který 

upravuje ustanovení § 5 TVG. Návrh na prohlášení všeobecné závaznosti konkrétní 

tarifní smlouvy podává některá ze smluvních stran Spolkovému ministerstvu práce 

a sociálních věcí
70

. Ministerstvo návrh zveřejní při splnění zákonem stanovených 

podmínek: 

 příslušní zaměstnavatelé vázaní tarifní smlouvou zaměstnávají minimálně 50 % 

nebo více zaměstnanců, kteří spadají do působnosti tarifní smlouvy, a zároveň 

 prohlášení všeobecné závaznosti je ve veřejném zájmu,
71

 nebo 

 ve výjimečných případech lze prohlásit všeobecnou závaznost tarifní smlouvy 

i tehdy, nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, všeobecná závaznost se však 

jeví jako vhodný prostředek k vyřešení stavu nouze v sociální oblasti
72

. 

                                                           
67

 Dle současné judikatury Spolkového pracovního soudu (BAG, rozsudek ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 

4 AZR 536/04) je při výkladu smluv uzavřených do 31. 12. 2001 s touto doložkou uplatňováno pravidlo, 

že se jedná o tzv. Gleichstellungsabrede. U pracovních smluv uzavřených od 1. 1. 2002 se naopak 

presumuje opačný případ – tedy že obdobná doložka tzv. Gleichstellungsabrede není, při patřičných 

indiciích lze ovšem prokázat opak. Více k tomuto viz FELSER, Michael W. Gleichstellungsabrede 

im Arbeitsvertrag: BAG gibt Rechtsprechung zu Bezugnahmeklausel endgültig auf. In: Felser.de: 

Rechtsanwälte & Fachanwälte [online]. 2007 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://www.felser.de/aktuelles/gleichstellungsabrede-im-arbeitsvertrag-bag-gibt-rechtsprechung-zu-

bezugnahmeklausel-endgltig-auf/  
68

 Viz DÜTZ, 2013, op. cit., s. 286-287. 
69

 BROX, Hans, Bernd RÜTHERS a Martin HENSSLER. Arbeitsrecht. 18., neu bearbeitete Auflage. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2011, s. 252. 
70

 Tamtéž, s. 254-255. 
71

 Viz ustanovení § 5 odst. 1 věta první TVG. 

http://www.felser.de/aktuelles/gleichstellungsabrede-im-arbeitsvertrag-bag-gibt-rechtsprechung-zu-bezugnahmeklausel-endgltig-auf/
http://www.felser.de/aktuelles/gleichstellungsabrede-im-arbeitsvertrag-bag-gibt-rechtsprechung-zu-bezugnahmeklausel-endgltig-auf/
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Poté, co je návrh zveřejněn, plyne dotčeným osobám lhůta k vyjádření 

písemných stanovisek (§ 5 odst. 2 TVG). Návrh je přijat, vyjádří-li se kladně prostou 

většinou výbor složený ze tří zástupců zaměstnavatelů a tří zástupců zaměstnanců 

(resp. odborových organizací).
73

 Vyhlášení všeobecné závaznosti následně provede 

ministerstvo.  

Hlavním sledovaným cílem je rozšíření závaznosti dané smlouvy do celého 

odvětví a tím zajištění shodných pracovních a jiných hospodářských podmínek 

pro všechny zaměstnance daného odvětví
74

. Tím je poskytována ochrana zaměstnancům 

těch zaměstnavatelů, kteří tarifní smlouvou nejsou vázáni, a vyrovnány vzniklé 

nerovnosti mezi zaměstnavateli. Tento princip je jedním z vyjádření zásady ochrany, 

která je dle mého názoru vůbec nejdůležitější zásadou, na níž stojí tarifní právo 

a v širším slova smyslu právo kolektivního vyjednávání. 

2.4.2.4  Rozsah působnosti 

Působností se rozumí okruh vztahů, na které se tarifní ustanovení vztahují. 

Pro normy tarifní smlouvy je vždy vymezen místní, časový, osobní a věcný rámec 

vztahů, na něž budou tyto normy použity.  

a) Z hlediska místní působnosti rozlišujeme tarifní smlouvy vztahující se na území 

celé Spolkové republiky Německo a omezené pouze na území konkrétní 

spolkové země nebo několika spolkových zemí. 

b) Časová působnost určuje, zda bude tarifní smlouva uzavřena na dobu určitou 

nebo neurčitou, případně zda bude její platnost po uplynutí stanovené doby 

automaticky prodloužena, nebo zda je ukončení platnosti vázáno na rozvazovací 

podmínku. Zároveň se jedná o působnost jednotlivých norem tarifní smlouvy, 

zda se stávají účinnými všechny zároveň s tarifní smlouvou jako celkem, 

či naopak některá ustavení obsahují účinnost pozdější. 

c) Osobní a věcná působnost jsou otázkou dohody smluvních stran a jedná se často 

o otázky, zda bude tarifní smlouva dopadat na celý sektor činnosti, ve které 

                                                                                                                                                                          
72

 Viz ustanovení § 5 odst. 1 věta druhá TVG. Více viz HENKEL, Alexandra a Katharina STRAUß. 

Das Tarifrecht: Mehr Chancen oder Risiken für Arbeitgeber? Arbeit und Arbeitsrecht. 2013, roč. 68, č. 8, 

s. 460-463. 
73

 Tamtéž. 
74

 Viz Verzeichnis der für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge. Stand: 1. Januar 

2016. Bundesministerium für Arbeit und Soziales [online]. 2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-

allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5, s. 2-3. 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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zaměstnavatel působí, či pouze na jeho určitý úsek; obdobně osobní působnost 

vztahující se na všechny zaměstnance vs. jejich určité skupiny.
75

 

 

2.5 Kolize tarifních smluv 

Pojem tarifní kolize zahrnuje dva různé instituty, které jsou obdobou české 

úpravy označované jako pluralita odborových organizací. O tarifní konkurenci lze 

hovořit v případě, kdy se ustanovení více tarifní smluv vztahují současně na jeden 

pracovněprávní vztah
76

. Situace nastane v případě, že zaměstnanec je zároveň příslušný 

k více odborovým organizacím, což je v praxi velmi nepravděpodobné (tzv. konkurence 

horizontální), nebo nastane kolize mezi různými druhy tarifních smluv, 

např. Flächentarifvertrag a Firmentarifvertrag (konkurence vertikální). V případě, 

že by k takové situaci došlo a bylo potřeba vyřešit, které ustanovení má přednost, 

použije se obecného výkladového pravidla „lex specialis derogat legi generali“ 

a na daný vztah se užije věcně bližší ustanovení
77

. 

O pluralitě tarifních smluv se naopak dá hovořit v případě, kdy v rámci jednoho 

podniku platí více tarifních smluv vedle sebe, aniž by se vztahovaly na týž individuální 

pracovněprávní vztah. Ke kolizi norem v tomtéž pracovněprávním vztahu tedy nedojde, 

na konkrétního zaměstnance má totiž díky vázanosti tarifní smlouvy dopadat úprava 

pouze jedné z uzavřených tarifních smluv
78

. Tato situace se vyskytne v případě, 

kdy u jednoho zaměstnavatele dojde k uzavření více tarifních smluv, 

např. zaměstnavatel zaměstnávající zdravotnický personál uzavře smlouvu s odborovou 

organizací ver.di a menší regionální organizací Marburger Bund. Na různé zaměstnance 

se v takovém případě mohou vztahovat odlišné podmínky.
79

 Možnost existence více 

tarifních smluv u jednoho zaměstnavatele je relativně nová, spolkový pracovní soud ji 

                                                           
75

 K rozsahu působnosti více viz BROX, RÜTHERS, HENSSLER, 2011, op. cit., s. 256-257. 
76

 BAND, Maren. Tarifkonkurrenz, Tarifpluralität und der Grundsatz der Tarifeinheit. Frankfurt 

am Main: Peter Lang, 2003, s. 19. 
77

 Viz rozsudek BAG ze dne 15. 11. 2006, uveřejněný pod sp. zn. 10 AZR 665/05. 
78

 Srov. HORECKÝ, Jan. Pluralita tarifních smluv - Německo. In: epravo [online]. 2012 [cit. 2016-03-

05]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/pluralita-tarifnich-smluv-nemecko-85681.html 

a LEUCHTEN, Alexius. Das drohende Ende der "Tarifeinheit". Arbeit und Arbeitsrecht. 2010, roč. 65, 

č. 3, s. 146-147. 
79

 BAND, 2003, op. cit., s. 20. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pluralita-tarifnich-smluv-nemecko-85681.html
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ve své judikatuře uplatňuje od roku 2010
80

. Předtím zastával spíše zásadu jednoty 

(Grundsatz der Tarifeinheit)
81

, tedy že u jednoho zaměstnavatele by vždy měla působit 

pouze jedna odborová organizace resp. být účinná pouze jedna tarifní smlouva
82

. 

 

2.6 Zánik tarifní smlouvy 

Dle § 4 odst. 5 TVG platí ustanovení tarifní smlouvy i po ukončení její platnosti 

(z důvodu uplynutí stanovené doby, výpovědi, odstoupení od smlouvy) až do okamžiku, 

než je nahrazena jiným ujednáním. Jedná se o institut tzv. prodloužení účinnosti 

(Nachwirkung). Původní tarifní smlouva ovšem pozbývá svého závazného účinku, čili 

z kogentní úpravy nabývá povahy ryze dispozitivní.
83

 Prodloužení účinnosti tarifní 

smlouvy lze též předem vyloučit smluvním ujednáním. V tomto bodu se německá 

právní úprava odlišuje od české. 

Tarifní smlouvu lze obdobně jako jiný závazek vypovědět (je-li tak sjednáno 

v jejím textu) a její platnost končí uplynutím výpovědní doby. Tarifní smlouvu na dobu 

neurčitou lze vypovědět bez ohledu na sjednání této možnosti, a to uplynutím tříměsíční 

výpovědní doby. Při splnění podmínek ustanovení § 314 odst. 1 BGB lze smlouvu též 

ukončit okamžitým zrušením, „pokud po zvážení všech okolností a s přihlédnutím 

k zájmům stran nemůže být po smluvní straně spravedlivě požadováno setrvání 

ve smluvním vztahu“
84

 (vlastní překlad autorky). Tarifní smlouva v zásadě bude 

ukončena také zánikem některé ze smluvních stran a samozřejmě uplynutím doby 

v případě smlouvy na doby určitou. K zániku tarifní smlouvy dojde i v případě, 

že se její obsah stane bezpředmětným.
85

 

 

                                                           
80

 Rozsudek BAG ze dne 27. 1. 2010, uveřejněý pod sp. zn. 4 AZR 537/08, rozsudek BAG ze dne 

7. 7. 2010, uveřejněný pod sp. zn. 4 AZR 549/08 a rozsudek BAG ze dne 23. 6. 2010, uveřejněný 

pod sp. zn. 10 AS 2/10. Existence vícera tarifních smluv vedle sebe je dle Spolkového pracovního soudu 

možná na základě toho, že ustanovení § 3 odst. 1 TVG a § 4 odst. 1 TVG nestojí ve vzájemném rozporu. 

Podle ust. § 9 odst. 3 Základního zákona zároveň musí být i menší regionální organizaci umožněno 

uzavřít u zaměstnavatele tarifní smlouvu. 
81

 Viz rozsudek BAG ze dne 22. 02. 1957, uveřejněný pod sp. zn. AZR 426/56. 
82

 BAND, 2003, op. cit., s. 20. 
83

 Srov. JACOBS, Matthias et al. Tarifvertragsrecht. 2. Auflage. München: C.H.Beck, 2013, s. 590 

a LÖW, Hans-Peter. Fruchtlose Flucht? Arbeit und Arbeitsrecht. 2010, roč. 65, č. 12, s. 702-704. 
84

 Viz ust. § 314 odst. 1 věta druhá BGB: „[…] wenn […] unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 

des Vertragsverhältnisses […] nicht zugemutet Arden kann.“  
85

 Viz JACOBS, 2013, op. cit., s. 568-578. 
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2.7 Německé podnikové rady a jejich účast v kolektivním pracovním 

právu 

Institut německých podnikových rad je velmi důležitou součástí německého 

systému kolektivního pracovního práva. Úprava tohoto institutu vychází 

z ustanovení čl. 74 č. 12 Základního zákona a je obsažena v zákoně o podnikové ústavě 

(Betriebsverfassungsgesetz, dále jen „BetrVG“). Obsahem zákonné úpravy 

je institucionální zajištění práva zaměstnanců na informace, projednání a spoluúčast 

na řízení chodu podniku
86

. Zákon se použije pro všechny podniky, které se nacházejí 

na území Německa, a to bez ohledu na státní příslušnost zaměstnance a zaměstnavatele. 

Uplatní se též v případě dočasného vyslání zaměstnance do zahraničí
87

. Naopak 

pro veřejnou službu platí Bundespersonalvertretungsgesetz a v jednotlivých spolkových 

zemích Personalvertretungsgesetze. 

Podniková rada (Betriebsrat) jakožto zákonný reprezentant zaměstnanců 

v podnicích vykonává vlastním jménem právo zaměstnanců na spoluúčast při vedení 

podniku (§ 87 odst. 1 BetrVG). Rada je volena z řad zaměstnanců podniku
88

 u všech 

zaměstnavatelů s více než 5 zaměstnanci (ustanovení § 1 odst. 1 BetrVG), kteří jsou 

oprávněni volit
89

. Počet členů rady se řídí počtem zaměstnanců v daném podniku 

(ustanovení § 9 BetrVG).  

Nejdůležitější formou spoluúčasti je právo podnikových rad 

na spolurozhodování. Zaměstnavatel a podniková rada vždy rozhodují ve vzájemné 

shodě. Nejčastěji se jedná o otázky změn pracovní doby (např. nařízení tzv. Kurzarbeit), 

dovolené, bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnance nebo zřízení firemních 

kantýn a dalších zaměstnaneckých výhod (ustanovení § 87 BetrVG). Dalším právem 

podnikové rady je podílet se na rozhodování zaměstnavatele svými návrhy 

a připomínkami. V této souvislosti lze například zmínit projednání veškerých 

připravovaných výpovědí s podnikovou radou
90

. Podniková rada tak zaujímá postavení 

poradce – spolupůsobí při formování rozhodnutí zaměstnavatele, nemá ovšem 
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 ŠTEFKO, Martin. Vysílání zaměstnanců do zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 98. 
87

 Tamtéž, s. 99. 
88

 Pasivní volební právo, disponují jím všichni zaměstnanci oprávnění volit, kteří přísluší k podniku 

po dobu delší než 6 měsíců (viz ust. § 8 odst. 1 BetrVG). 
89

 Aktivní volební právo, přísluší všem zaměstnancům podniku starším 18 let (ust. § 7 odst. 1 BetrVG). 
90

 Při výpovědi s výpovědní dobou se jedná o právo podnikové rady vyjádřit se k výpovědi podle 

ust. § 102 BetrVG. Naopak při okamžitém zrušení pracovního poměru výpovědí je nutný souhlas 

podnikové rady (viz ust. § 103 BetrVG). Souhlas lze případně nahradit rozhodnutím pracovního soudu. 
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pravomoc jeho rozhodnutí zvrátit. Podnikovým radám nesmí být opomenuto ani právo 

na informace (např. ustanovení § 80 odst. 2 BetrVG).
91

  

Podniková dohoda (Betriebsvereinbarung) jako základní předpis na úrovni 

podniku je dvoustrannou písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a podnikovou 

radou a obsahuje úpravu spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů, jakož i jejich 

vzájemná práva a povinnosti (ustanovení § 77 odst. 2 BetrVG). Obsahuje tedy úpravu 

obdobné problematiky jako tarifní smlouva, svou působností je však omezena pouze 

na podnik zaměstnavatele, u kterého byla uzavřena. Osobní působnost se vztahuje 

na všechny zaměstnance v podniku (ustanovení § 5 BetrVG).
92

 Podniková dohoda může 

existovat samostatně, nebo vedle tarifní smlouvy. Co do hierarchie má podniková 

dohoda přednost před individuální pracovní smlouvou, nikoliv však před smlouvou 

tarifní, neboť ta je pramenem vyšší právní síly. V případě, že tarifní smlouva obsahuje 

úpravu mzdových či jiných pracovních podmínek, nesmí dojít k duplicitní úpravě 

v rámci podnikové dohody (tzv. Rangprinzip, přednost tarifní smlouvy, upravuje 

ustanovení § 77 odst. 3 BetrVG). Výjimkou je situace, kdy tarifní smlouva možnost 

úpravy těchto podmínek v podnikové dohodě výslovně dovoluje.
93

 

Výhodou systému německých podnikových rad je poskytnutí relativně širokých 

oprávnění zaměstnancům podílet se na formování vůle zaměstnavatele, a to pomocí 

aktivního a pasivního volebního práva do podnikových rad. Nevýhodou je vyšší časová 

i finanční náročnost systému spoluúčasti. 

 

2.8 Kolektivní pracovněprávní spory a zaměstnanecký boj o pracovní 

podmínky v německé právní úpravě 

V souvislosti s právní úpravou tarifní smlouvy je nutno zmínit též oblast práva 

kolektivních pracovněprávních sporů a práva zaměstnaneckého boje o pracovní 

podmínky (Arbeitskampf). V obou případech k nim může dojít pouze za předpokladu, 

že u zaměstnavatele působí odborová organizace, neboť ta je následně stranou 
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 Více k tomuto viz JUNKER, Abbo. Grundkurs Arbeitsrecht. 12., neu bearbeitete Auflage. München: 

C.H.Beck, 2013, s. 374-376. 
92

 Tamtéž, s. 382. 
93

 Tamtéž, s. 387. 
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pracovního sporu
94

. Ne vždy probíhá kolektivní vyjednávání hladce a končí uzavřením 

tarifní smlouvy. V určitých situacích není možné docílit akceptovatelného kompromisu 

a strany se uchýlí k razantnějším prostředkům. Vyjma kolektivních sporů může dojít 

i k narušení pracovního smíru, takové jednání se označuje jako pracovní boj. Pod tímto 

pojmem rozumíme proces, kdy jedna ze stran kolektivního vyjednávání vyvíjí tlak 

na druhou za účelem prosazení svých zájmů
95

. Stejně jako u kolektivního vyjednávání 

je i v případě pracovního boje jeho hlavním cílem prosazení příznivějších pracovních 

podmínek, přičemž k docílení svých požadavků strana způsobuje ekonomické škody 

druhé straně
96

. Hlavními formami pracovního boje jsou zejména stávka a výluka, které 

garantuje jako jedno ze základních práv i německý Základní zákon
97

. U prostředků 

pracovního boje se přitom nejedná o numerus clausus
98

, lze využít i další možnosti, 

např. blokádu nebo obsazení podniku, „flash mob“, případně vyplacení zvláštních 

prémií pro zaměstnance, kteří se stávky neúčastní (Streikbruchprämien). Přitom platí, 

že prostředky pracovního boje musí být použity přiměřeně. Ačkoliv byl v minulosti 

několikrát navrhován zákon o úpravě pracovního boje, nikdy nedošlo k jeho přijetí. 

Veškeré další podrobnosti a principy pracovního boje tedy vymezuje judikatura 

Spolkového pracovního soudu.
99

 

V současné době je Německo zemí s poměrně výrazným výskytem stávkových 

bojů, především co do počtu stávkujících zaměstnanců
100

. Přes rostoucí čísla je ovšem 

Německo ve srovnání s jinými evropskými státy pod hranicí průměru co do počtu 

                                                           
94

 Jak uvádí Junker, pro samotné vymezení pojmu pracovního boje není rozhodující, zda se k němu uchýlí 

odborová organizace nebo spontánně vytvořená skupina zaměstnanců. V obou případech se bude jednat 

o prostředek pracovního boje, avšak pouze za účasti odborové organizace bude takový boj v souladu 

s platným právem. V případě účasti jiných skupin než zaměstnanců a zaměstnavatelů (např. studenti 

vysoké školy bojkotující přednášky, samostatně činní lékaři snažící se vytvořit tlak na zdravotní 

pojišťovnu) nelze hovořit o pracovním boji. Viz JUNKER, 2013, op. cit., s. 318. 
95

 HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 147. 
96

 Takovýto tlak vytvořený na zaměstnavatele chybí např. v případě demonstrace zaměstnanců vůči 

zaměstnavateli, která je sice též zaměřena na prosazení zájmů zaměstnanců, při jejím výkonu 

ale nedochází k ekonomické újmě zaměstnavatele. Viz JUNKER, 2013, op. cit., s. 318. 
97

 Viz ust. čl. 9 odst. 3 věta třetí. Prostředky pracovního boje jsou garantovány pouze obecně bez jejich 

bližší specifikace jako prostředky „ultima ratio“ užívané k prosazení zájmů stran tarifní smlouvy. 

Viz REICHOLD, 2008, op. cit., s. 319. 
98

 Viz rozsudek I. Senátu Spolkového ústavního soudu ze dne 21. 6. 1991 uveřejněný pod spisovou 

značkou 1 BvR 779/85. 
99

 Tamtéž. 
100

 Za posledních cca 60 let byl rokem s nejnižším počtem stávkujících zaměstnanců rok 1998, 

kdy stávkovaly cca 4 000 zaměstnanců, naopak nejvíce zaměstnanců se stávek účastnilo v roce 1955 

a v roce 1992 – v obou případech cca 600 000 stávkujících. Údaje převzaty z HROMADKA, 

MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 147. 
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stávkových dní
101

. Stávky sice představují účinný prostředek prosazování zájmů, jsou 

ovšem také spojeny se zvýšenými náklady na straně odborů i zaměstnavatelů. Proto 

často nastává scénář, kdy po vyjednávání plném stávkových hrozeb nakonec k žádné 

stávce nedojde, neboť je v zájmu obou stran omezit stávky na minimum.  

2.8.1 Kolektivní pracovní spory 

Pracovněprávní spor (Arbeitsstreitigkeit) lze definovat jako střet názorů subjektů 

pracovněprávního vztahu, kdy alespoň jeden z nich uplatní ochranu svého subjektivního 

práva formou řízení před orgánem, který je oprávněn střet názorů projednat a ukončit 

spor vydáním rozhodnutí nebo schválením smíru, případně pouze věc projednat a podat 

stranám návrh řešení, o kterém následně strany samy rozhodnou.  

V Německu se na řešení kolektivních sporů vztahuje působnost pracovních 

soudů (§ 2 odst. 1 č. 1 a č. 2 zákona o pracovním soudu – Arbeitsgerichtsgesetz; dále 

jen „ArbGG“). Pracovní soud je příslušný ve věcech řešení sporů mezi stranami tarifní 

smlouvy nebo mezi těmito stranami a třetí osobou ve věcech tarifní smlouvy
102

, dále 

ve sporech při výkladu tarifní smlouvy, sporech v rámci zaměstnaneckého boje 

o pracovní podmínky
103

, jakož i ve sporech ohledně koaličního práva
104

. Spory 

ve věcech tarifní smlouvy se rozumí také spory ohledně účinnosti, ukončení platnosti, 

okamžitého skončení a obsahu tarifní smlouvy, jakož i spory o její výklad, 

příp. přiměřenost nebo přípustnost jednotlivých ustanovení smlouvy. Řízení probíhá 

před soudem, kdy stranami sporu jsou odborové organizace (ačkoliv se právně jedná 

o nezpůsobilé spolky, disponují způsobilostí být účastníkem soudního řízení 

podle ustanovení § 10 ArbGG) a zaměstnavatelé resp. zaměstnavatelské svazy. 

Existuje též možnost řešit kolektivní spory v rozhodčím řízení (§ 101 ArbGG). 

Okruh sporů, které lze touto cestou řešit, je ovšem omezen na spory mezi stranami 

smlouvy a spor o existenci resp. neexistenci tarifní smlouvy. Vyjádří-li se strany 

předem v textu tarifní smlouvy, že souhlasí s možností užití rozhodčího řízení, lze 

při vzniklém sporu postupovat touto cestou. Rozhodčí soud se zpravidla obsazuje 
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 Nižší statistiky než Německo vykazuje např. Rakousko nebo Švýcarsko. Naopak vyšší počet 

stávkových dní v poměru k počtu zaměstnanců je např. v Itálii, Velké Británii nebo Kanadě. 

Ze zkoumaných zemí vykazuje nejvyšší počet stávkových dní Francie. Údaje pocházejí z let 2004-2010. 

Viz HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 149. 
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 Viz ust. § 2 odst. 1 č. 1 ArbGG. 
103

 Viz ust. § 2 odst. 1 č. 2 ArbGG. 
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 Viz ust. § 2a odst. 1 č. 4 ArbGG. 
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ad hoc, a to ze stejného počtu rozhodců jmenovaných zaměstnavatelem a odbory. 

Strany si mohou zvolit i nestranného třetího. Průběh řízení je upraven v § 104 až § 110 

ArbGG. Výsledkem je rozhodčí nález, který je přijat prostou většinou členů soudu. Proti 

rozhodčímu nálezu je možné využít opravný prostředek. Vedle rozhodčího nálezu lze 

řízení ukončit taktéž uzavřením smíru. 

 

2.8.2 Smírčí řízení 

Institut smírčího řízení (Schlichtung) má vést k urovnání sporů vzniklých 

při kolektivním vyjednávání a k uzavření tarifní smlouvy. Je to poslední prostředek 

řešení sporu bez účasti soudu. Nejčastěji se využívá při sporech o obsah budoucí tarifní 

smlouvy, kdy běžné jednání nevede k výsledku a strany mají zájem na vyřešení sporu 

bez nutnosti vyhlásit stávku resp. výluku. Formou smíru nelze řešit spor stran o tom, 

zda tarifní smlouva existuje či nikoli. Takové rozhodování totiž musí být předmětem 

řízení před soudem.
105

 

Smírčí řízení spočívá v tom, že si strany navzájem předloží smírčí návrhy 

a v případě, že dojde k uzavření smíru a následně i tarifní smlouvy, stává se obsah 

návrhu přímo obsahem tarifní smlouvy
106

. Lze rozlišovat dva typy smírčího řízení, 

a to řízení vedené pouze mezi stranami a řízení se zásahem státních orgánů. K prvé 

možnosti dochází častěji a jedná se o pokračování kolektivního vyjednávání 

mezi odborovými organizacemi a svazy zaměstnavatelů. Podle mnohých smírčích 

dohod (Schlichtungsabkommen), které strany předem mezi sebou uzavírají, je možné 

využít prostředků pracovního boje až po vyčerpání možnosti smírčího řízení. V tomto 

slova smyslu se tedy jedná o rozšíření povinnosti dodržovat smír (Friedenspflicht). 

Smírčí orgán je v tom případě obsazen dle dohody stran. Může se jednat o dohodnutou 

instituci, nebo dojít k obsazení orgánu vybranými osobami ad hoc. Jednání probíhá 

zpravidla neveřejně. Na dohodě stran závisí i následující průběh řízení a jeho výsledek. 

Může být vyjednáno kompromisní řešení, se kterým strany souhlasí. Řešení může též 

být ponecháno na smírčím orgánu, který dle dohody buď vypracuje nezávazný návrh 

a je na uvážení stran, zda se jím budou řídit, nebo naopak stranám předloží konečné 

                                                           
105

 V případě smíru se jedná o řešení tzv. Regelungsstreitigkeiten, tedy sporů vztahujících se k uzavření 

tarifní smlouvy a k jejímu obsahu. Vyskytne-li se mezi stranami právní spor (Rechtsstreitigkeit), 

např. spor o existenci tarifní smlouvy, je nutné jej řešit před pracovněprávním nebo rozhodčím soudem. 

Viz LÖWISCH, CASPERS, KLUMPP, 2014, op. cit., s. 309. 
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 Tamtéž. 
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řešení, které pro ně bude závazné. Takovéto závazné řešení lze případně na návrh jedné 

ze stran předložit k soudnímu přezkumu.
107

 

Smírčí řízení vedené státními orgány upravuje podrobněji zákon Kontrolní rady 

č. 35, o narovnání a rozhodčím řízení v pracovněprávních sporech z 20. srpna 1946 

(Kontrollratgesetz Nr. 35: Ausgleichs- und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten). 

O narovnání v tomto případě bude rozhodovat příslušný zemský úřad 

(Landesarbeitsbehörde) a výsledkem bude rozhodnutí o urovnání sporu 

(Schiedsspruch).
108

 Ve srovnání s českou právní úpravou se jedná o alternativu českého 

řízení před zprostředkovatelem. 

2.8.3 Stávka 

Stávka je klasickým prostředkem prosazení cílů zaměstnanců ve spolupráci 

s odborovými organizacemi. Hlavním cílem bývá zlepšení mzdových, platových nebo 

jiných pracovních podmínek. Stávka přichází do úvahy v případě, že se nepodaří uzavřít 

tarifní smlouvu ve smírčím řízení. Dochází při ní k zastavení nebo přerušení práce 

většiny zaměstnanců v podniku, čímž je vyvíjen tlak na zaměstnavatele, aby ustoupil 

požadavkům zaměstnanců. Rozhodující je přitom kolektivní nasazení zaměstnanců 

do stávky.
109

 Rozsah stávky může být různý. O generální stávku (Generalstreik) 

se jedná v případě, že stávkují všichni zaměstnanci státu bez ohledu na jejich konkrétní 

pracovní zařazení. V tom případě též nezáleží na tom, která odborová organizace stávku 

vyvolala, zpravidla se připojí i členové jiných odborových organizací. O všeobecné 

stávce (Vollstreik) lze hovořit, stávkují-li zaměstnanci celého hospodářského odvětví, 

popř. alespoň všichni zaměstnanci spadající pod jednu tarifní smlouvu. Dojde-li 

k částečné stávce (Teilstreik), přeruší svou práci jen část zaměstnanců v daném podniku, 

kteří se snaží dosáhnout cíle pro svou oblast práce. Stávky tohoto typu jsou zpravidla 

součástí vyjednávací taktiky. Výhodou je, že často i taková stávka vede k dosažení 

sledovaného cíle, aniž by přitom odborová organizace musela vynakládat značné 

prostředky jako náhradu stávkujícím zaměstnancům (tzv. Streikgeld). A konečně 

výstražná stávka (Warnstreik) trvá zpravidla pouze několik hodin a jejím cílem 

je varovat zaměstnavatele před déletrvající stávkou, která by zaměstnavateli přinesla 
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také větší hospodářské škody. Velmi často i takováto forma stávky vede k výsledku 

bez nutnosti organizovat následně stávku rozsáhlejší. Zvláštním typem stávky je stávka 

ve vlnách (Wellenstreik), kdy je blokována práce v podniku po část dne, druhou část 

pracovního dne probíhá klasický provoz.
110

 

Co do organizace stávky platí, že ji vyhlašuje a na jejím průběhu se podílí 

odborová organizace. Tzv. divoké stávky (wilder Streik) vyvolané bez vědomí odborů 

jsou považovány za nezákonné. Zároveň i cíl stávky musí být ze zákona povolen. Musí 

se tedy jednat o snahu o prosazení cílů, které mohou být později zákonným obsahem 

tarifní smlouvy (jak uvádí § 1 odst. 1 TVG). K započetí stávky musí dojít až 

po ukončení platnosti a účinnosti předešlé tarifní smlouvy, neboť po dobu platnosti 

smlouvy jsou strany vázány povinností dodržovat smír (Friedenspflicht). Ke stávkám 

dochází nejčastěji právě z důvodů neúspěšného jednání o tarifní smlouvě. V situaci, 

kdy již pouhé jednání nepřináší další výsledky, se strany obracejí k silnějšímu 

prostředku, aby vytvořily tlak na protistranu. Samozřejmě platí, že stávka je krajním 

prostředkem (ultima ratio) a lze ji využít pouze v případě, že všechny ostatní 

dosažitelné prostředky již byly vyčerpány.
111

 

O vyhlášení stávky se hlasuje v rámci odborové organizace, vyhlásit ji lze 

se souhlasem tříčtvrtinové většiny členů (tzv. Urabstimmung)
112

. Následně 

je zaměstnavatel informován o připravované stávce, jejím datu a očekávaném trvání. 

Stávka končí návratem stávkujících zaměstnanců na pracoviště resp. oznámením 

o ukončení stávky. Je-li stávka zákonná, nezakládá důvod ke zrušení pracovního 

poměru dotčených zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Naopak účast na nezákonné 

stávce už je porušením pracovních povinností a jako taková může mít za následek 

okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance podle ustanovení § 626 BGB.  

2.8.4 Výluka 

Výluka (Aussperrung) je protipólem stávky a prostředkem pracovního boje, 

který je dán k dispozici zaměstnavatelům. Spočívá v dočasném uzavření provozu 

podniku nebo jeho části a podobně jako stávka je i výluka prostředkem ultima ratio. 

K jejímu započetí dochází prohlášením zaměstnavatele vůči dotčeným zaměstnancům 

nebo odborům. Německá právní úprava rozlišuje dva základní typy výluky podle toho, 

                                                           
110

 HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 157. 
111

 Viz REICHOLD, 2008, op. cit., s. 321. 
112

 Tamtéž. 
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co zapříčinilo její vyhlášení. Pokud je výluka vyhlášena jako odpověď na stávku 

zaměstnanců, jedná se o tzv. obrannou výluku (Abwehraussperrung). Naopak vyhlášení 

výluky jako nátlakového prostředku zaměstnavatele je označováno za tzv. výluku 

útočnou (Angriffsaussperrung). V případě, že dojde k uzavření provozu celého podniku, 

hovoříme o tzv. úplné výluce (Vollaussperrung). Pokud se dotkne pouze části podniku, 

jedná se o částečnou výluku (Teilaussperrung). Praktické užití výluky je stejně jako 

v České republice velice výjimečné.
113

  

 

 

 

                                                           
113

 Srov. HROMADKA, MASCHMANN, 2014, op. cit., s. 149; a JUNKER, 2013, op. cit., s. 319. 
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3 Právní úprava kolektivní smlouvy v České republice 

3.1 Pojem institutu 

Zatímco postup kolektivního vyjednávání a procesní úpravu uzavírání 

kolektivních smluv včetně otázek kolektivních pracovních sporů upravuje zákon 

č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
114

, kolektivní 

smlouva je jako smluvní typ upravena přímo zákoníkem práce, a to v ustanoveních 

§ 22 až § 29 ZP. K zařazení úpravy institutu kolektivní smlouvy do zákoníku práce 

došlo rekodifikací pracovního práva v roce 2006. Zároveň s tím byla zrušena ustanovení 

§ 2 až § 6 KolVyj. Uzavření kolektivní smlouvy je hlavním cílem kolektivního 

vyjednávání, byť ne cílem jediným. Oproti předchozím desetiletím lze v posledních 

několika letech sledovat posun v průběhu kolektivního vyjednávání, a to od rivality 

a snahy vymoci za každou cenu své požadavky ke snaze o sociální partnerství. 

Kolektivní smlouvy jsou nositelem sociálního smíru mezi jejich subjekty a tedy 

i nástrojem k zajištění prosperity v závodech i plnění úkolů v oblasti veřejných 

služeb
115

. Hlavní snahou je omezovat konflikty a hledat konsensuální východiska, kdy 

hlavním projevem takového jednání je uzavření kolektivní smlouvy.
116

 

Kolektivní smlouvou rozumíme dvoustranné právní jednání uzavřené 

mezi odborovou organizací (§ 22 ZP) a zaměstnavatelem resp. svazem zaměstnavatelů, 

jak uvádí ustanovení § 23 odst. 2 ZP
117

. Jeho obsahem jsou mzdové a další pracovní 

podmínky, které jsou takto upraveny nad rámec zákonné pracovněprávní úpravy.
118

 

Kostečka
119

 kolektivní smlouvu označuje jako kolektivní lex contractus, čili normativní 

právotvornou smlouvu na kolektivní bázi, ze které účastníkům vznikají práva a závazky. 

Dále uvádí, že „normativní část kolektivní smlouvy je objektivním právem, neboť 

                                                           
114

 Na zákon o kolektivním vyjednávání zároveň odkazuje ustanovení § 23 odst. 4 ZP, když stanoví, 

že „postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí zákonem 

upravujícím kolektivní vyjednávání“. 
115

 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 17.  
116

 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 380.  
117

 Na rozdíl od dřívějšího znění ustanovení § 2 odst. 1 KolVyj neobsahuje zákoník práce definici 

kolektivní smlouvy. Dříve byly kolektivní smlouvy zákonem definovány jako dvoustranná ujednání 

upravující „[…] individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti 

smluvních stran.“ 
118

 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 380.  
119

 Viz KOSTEČKA, Jan. Kolektivní smlouva jako autonomní právotvorná lex contractus a některé 

teoretické otázky s tím spojené (několik úvah o autonomní tvorbě pracovního práva). Právník. 1996, 

roč. 135, č. 10-11, s. 869. 
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nestanoví jednotlivá subjektivní práva a povinnosti, jako je tomu u právních úkonů 

[dnešní terminologie: právních jednání], nýbrž upravuje obvykle neurčité množství 

(množinu) právních vztahů odděleně od zvláštností jednotlivých těchto vztahů“
120

. 

Jak již bylo řečeno, kolektivní smlouva je nejenom závazkovým právním 

vztahem mezi jejími subjekty, ale také právním aktem s normativním obsahem. 

Normativní povaha vyplývá z její působnosti na neurčitý okruh adresátů, kterým 

prostřednictvím kolektivní smlouvy dochází k založení subjektivních práv.
121

  

3.1.1 Druhy kolektivních smluv 

Historicky se kolektivní smlouvy uzavírané v České republice dělily na závodní 

(od roku 1951), podnikové a nepodnikové a uzavíraly se na dobu platnosti jednoho nebo 

pěti let. Co do obsahu se jednalo spíše o formalizovaná ujednání navazující 

na hospodářský plán a obsahující velké množství ukazatelů plánu na úkor samotných 

normativních ustanovení.
122

 

Platná právní úprava v ustanovení § 23 odst. 3 ZP rozlišuje kolektivní smlouvy 

podnikové a smlouvy vyššího stupně. Podniková kolektivní smlouva je uzavírána 

na úrovni jednoho či více zaměstnavatelů bez účasti zaměstnavatelského svazu 

na vyjednávání. Zákoník práce též umožňuje uzavřít i tzv. skupinovou smlouvu. 

Nejčastěji k tomu dochází mezi více zaměstnavateli propojenými do koncernů.
123

 

Podniková kolektivní smlouva může být též uzavřena pro menší organizační jednotku 

než je zaměstnavatelský subjekt, tedy např. pro odštěpný závod (§ 503 odst. 2 OZ), 

přičemž je vždy rovnocenná smlouvě uzavřené na úrovni celého závodu. Zákon 

nestanoví ani takové pravidlo, že by mohla být u zaměstnavatele uzavřena pouze jediná 

kolektivní smlouva.
124

 

Naopak kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavírá na straně zaměstnavatelské 

jedna nebo více organizací zaměstnavatelů. Vždy jsou tedy uzavírány pro větší počet 

                                                           
120

 KOSTEČKA, Jan. Kolektivní smlouva jako autonomní právotvorná lex contractus a některé teoretické 

otázky s tím spojené (několik úvah o autonomní tvorbě pracovního práva). Právník. 1996, roč. 135, č. 10-

11, s. 874. 
121

 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 17. 
122

 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 381. 
123

 K možnosti uzavření podnikové kolektivní smlouvy v rámci koncernu viz VOZÁBOVÁ, Eva. 

Uzavírání a závaznost kolektivních smluv z hlediska zaměstnavatele. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 1, 

s. 41. 
124

 TRÖSTER, Petr. Das kollektive Arbeitsrecht in Tschechien: Arbeitskampfauswirkungen 

auf das Arbeits- und Sozialrecht. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. Beilage 2/2006. 2006, roč. 23, 

č. 20, s. 85. 
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zaměstnavatelů, nejčastěji ale pro celá hospodářská odvětví nebo obory činnosti. 

Na straně zaměstnanecké mohou být účastníkem odborové organizace, případně 

odborové svazy. Jednání nejčastěji vzniká z iniciativy Rady hospodářské a sociální 

dohody ČR jako tripartitního orgánu. Výsledkem může být vedle uzavření kolektivní 

smlouvy vyššího stupně také přijetí obecně závazného právního předpisu reflektujícího 

výsledky jednání na úrovni tripartity.
125

 I kolektivní smlouvy vyššího stupně zakládají 

zaměstnancům vymahatelná práva bez ohledu na existenci a obsah smlouvy podnikové.   

Zásadní z pohledu zaměstnavatelů je, že kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou 

závazné pro všechny členy zaměstnavatelského svazu. V praxi nezřídka dochází 

k situaci, kdy se určitý zaměstnavatel stane členem zaměstnavatelského svazu, aniž 

by si uvědomil, že se na něj budou automaticky vztahovat i všechny kolektivní smlouvy 

vyššího stupně, které za něj tento svaz uzavře. Velmi často se takoví zaměstnavatelé 

o závaznosti smlouvy vyššího stupně dozví až po určité době. Následné řešení 

je poměrně problematické, zvláštně pokud smlouva obsahuje takové nároky 

zaměstnanců, které zaměstnavatel doposud neposkytl, ačkoliv jejich poskytování 

provádět měl.
126

 

Důvodem sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně je konstituování 

minimálních standardů v pracovněprávní oblasti pro širší okruh zaměstnavatelských 

subjektů. Jejich tvorba se ovšem často potýká s problémem legitimity smluvního 

partnera na straně zaměstnavatele nebo neochotou některých zaměstnavatelů 

k vyjednávání
127

. 

3.1.1.1 Vztah podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně 

Jednotlivým zaměstnancům vznikají nároky z kolektivní smlouvy přímo 

bez nutnosti transformace jejího textu do pracovní smlouvy. Stejně tak 

se na zaměstnance přímo vztahují ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně, aniž 

by bylo potřeba tyto nároky shodně upravit podnikovou smlouvou. V případě kolize 

obou typů smluv se příslušná méně výhodná ustanovení podnikové smlouvy na základě 
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 TRÖSTER, Petr. Das kollektive Arbeitsrecht in Tschechien: Arbeitskampfauswirkungen 

auf das Arbeits- und Sozialrecht. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. Beilage 2/2006. 2006, roč. 23, č. 20, 

s. 85. 
126

 ERÉNYI, Tereza a Daniel VEJSADA. Vybrané otázky ohledně kolektivních smluv vyššího 

stupně. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 10, s. 26.  
127

 HÁLA, Jaroslav. Některé aktuální aspekty problematiky rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

vyššího stupně. Aplikované právo [online]. 2003, č. 1, 45-60 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/3.pdf, s. 46-47. 
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§ 27 odst. 1 ZP neaplikují. Na pracovněprávní vztah se v tom případě uplatní 

výhodnější ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ve zbylé části je podniková 

kolektivní smlouva nadále platná.
128

 Uvedené řešení je v českém pracovním právu 

tradiční a sleduje zajištění hierarchie kolektivních smluv vyššího stupně vůči 

podnikovým smlouvám.  

Z výše uvedeného ustanovení § 27 odst. 1 ZP také vyplývá, že podnikovou 

kolektivní smlouvou nelze vyloučit platnost kolektivní smlouvy vyššího stupně, která 

je podnikové smlouvě hierarchicky nadřazena. Ze zákona naopak nelze dovozovat, 

že by se v podnikové smlouvě měly opakovat stejné závazky ujednané již na úrovni 

smlouvy vyššího stupně. Ustanovení smlouvy vyššího stupně jsou platná přímo 

bez nutnosti jejich parafrázování na úrovni podniku. Stejně tak není nezbytné 

ve smlouvě uvádět znění jednotlivých ustanovení zákoníku práce či zákona 

o kolektivním vyjednávání. Tento jev formalizování kolektivních smluv, v dnešní době 

nežádoucí, je přežitkem z dob, kdy kolektivní smlouvy byly poměrně chudé 

co do normativních ustanovení a jejich obsah byl nahrazován zbytečnými 

formalismy.
129

  

3.1.1.2 Vztah kolektivní smlouvy k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele 

V praxi může též nastat situace, kdy u daného zaměstnavatele nepůsobí žádná 

odborová organizace a nelze tedy vůbec sjednat a uzavřít kolektivní smlouvu. 

Zaměstnavatel může v takových případech vydat vnitřní předpis, ve kterém upraví 

mzdové nároky i další pracovní podmínky svých zaměstnanců. Pokud by ovšem 

následně u zaměstnavatele začala působit odborová organizace a došlo k uzavření 

kolektivní smlouvy, její ustanovení by měla přednost před úpravou vnitřního 

předpisu.
130
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 Pokud tedy např. podniková kolektivní smlouva přiznává zaměstnancům pouze 5 týdnů dovolené, 

zatímco kolektivní smlouva vyššího stupně celých 6 týdnů dovolené, pak jsou ustanovení podnikové 

smlouvy neplatná, avšak pouze co do rozsahu týkajícího se dovolené. Rozhodující v tomto případě není 

ani to, zda byla z časového hlediska dříve uzavřena podniková kolektivní smlouva nebo kolektivní 

smlouva vyššího stupně. Viz VOZÁBOVÁ, Eva. Uzavírání a závaznost kolektivních smluv z hlediska 

zaměstnavatele. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 1, s. 42.  
129

 Viz BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 387.  
130

 Tamtéž, s. 386. Podobně Galvas k tomuto uvádí, že ačkoliv vztah mezi kolektivní smlouvou 

a vnitřním předpisem není přesně definován, lze vnitřní předpis chápat jako akt řízení a jako takový 

by měl respektovat kolektivní smlouvu, k jejímuž plnění se zaměstnavatel zavázal. Viz GALVAS, Milan. 

Právní rámec sociálního dialogu. In: HRABCOVÁ, Dana a kol. Sociální dialog: Vyjednávání v teorii 

a praxi. Brno: Doplněk, 2008, s. 54. 
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3.2 Subjekty kolektivní smlouvy 

3.2.1 Subjekty na straně zaměstnanecké 

Stěžejním zástupcem hájícím zájmy zaměstnanců jsou odborové organizace. 

Jedná se o sdružení minimálně tří osob, které je nezávislé na státu a je právnickou 

osobou. Odborová organizace vzniká dnem následujícím poté, kdy bylo rejstříkovému 

soudu doručeno oznámení o jejím založení. Její vznik tedy nezávisí na vůli 

zaměstnavatele, u kterého bude odborová organizace působit. Na rozdíl od spolkové 

úpravy v OZ nepodléhá odborová organizace soudnímu povolovacímu řízení, uplatňuje 

se princip evidenční, jak mimo jiné vyplývá z mezinárodních úmluv.
131

 Evidence 

odborových organizací nově v souvislosti s rekodifikací prováděná podle zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob, se v průběhu roku 2014 

ukázala jako problematická a vyžádala si úpravu podle samostatného zákona. 

V současné době se projednává nový zákon o evidenci odborových organizací 

a organizací zaměstnavatelů.
132

 

Mezi ostatními zástupci zaměstnanců zaujímá odborová organizace výsadní 

postavení, neboť pouze ona může vést kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem 

a uzavírat s ním kolektivní smlouvy – na úrovni podnikové i odvětví - (§ 23 odst. 2 ZP), 

a to i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni (§ 24 odst. 2 ZP, 

§ 286 odst. 6 ZP)
133

. Za tyto zaměstnance jedná organizace s největším počtem členů, 

kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li příslušný odborově 

neorganizovaný zaměstnanec jinak. V souvislosti s tímto dovětkem dovodil Ústavní 

soud ve svém nálezu č. 116/2008 Sb. závěr, že odborově neorganizovaný zaměstnanec 

může svým jednáním nejen vybrat odborovou organizaci za něj jednající, ale zároveň 

má právo úplně vyloučit účast odborové organizace na projednání jeho individuální 
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 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 452. 
132

 Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí by mělo dojít k převodu evidence odborových 

organizací a organizací zaměstnavatelů ze spolkového rejstříku vedeného u rejstříkových soudů do nové 

evidence vedené ministerstvem. Viz Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Úřad vlády 

České republiky: Aplikace o/dok [online]. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9R9JDXGI  
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 Pokud jde o platnost kolektivní smlouvy, vztahuje se i na odborově neorganizované zaměstnance. 

Ti nemají možnost se z ní smluvně vyvázat resp. se jí „zříci“, neboť kolektivní smlouva nezakládá 

zaměstnanci povinnosti, ale pouze subjektivní oprávnění. Viz ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání 

a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 10, s. 20-21. 
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pracovněprávní záležitosti
134

. Kromě toho mezi další oprávnění odborové organizace 

patří právo na rozhodování, spolurozhodování a projednávání se zaměstnavatelem, 

právo na informování a právo na výkon kontroly nad stavem BOZP podle ustanovení 

§ 322 ZP. S odborovou organizací lze též projednávat návrhy právních předpisů 

(§ 320 ZP).  

Podle ustanovení § 286 odst. 3 ZP „působí odborová organizace 

u zaměstnavatele a má právo jednat, jestliže je k tomu oprávněna podle stanov 

a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.“ Oprávnění 

vznikají dnem následujícím po oznámení splnění podmínek zaměstnavateli. Působení 

odborové organizace u zaměstnavatele tedy není svázáno zbytečným formalismem, 

zároveň splnění podmínek pro vznik odborové organizace jako právnické osoby 

sui generis není pro zakládající členy problematické a ani stát nesmí vytvářet 

odborovému sdružování zbytečné administrativní bariéry.
135

 Vzhledem k tomu, jaký 

vliv může odborová organizace u zaměstnavatele vykonávat, jeví se v některých 

případech požadavek minimálního počtu tří členů činných v pracovním poměru 

neadekvátní rozsahu poskytnutých oprávnění a jako přídatné kritérium je stanovena 

podmínka reprezentativnosti. Jedná se o odborové organizace Policie ČR, Hasičského 

záchranného sboru ČR a celníků. Jejich založení se řídí obecnými pravidly, pro vznik 

oprávnění zastupovat zaměstnance a uzavírat kolektivní smlouvy je ale stanovena 

hranice 40% odborové organizovanosti. Odborově se organizovat je zakázáno vojákům 

z povolání
136

. Zákaz členství v odborových organizacích platí taktéž pro příslušníky 

zpravodajské služby
137

. 

Další nevýhodou mimořádně volné právní úpravy co do založení odborové 

organizace je vysoká pravděpodobnost existence více odborových organizací u jednoho 

zaměstnavatele. Pluralita odborů je právní úpravou explicitně dovolena od r. 1990
138

. 

Z hlediska kolektivního vyjednávání se zpočátku uplatňoval princip jednání všech 

                                                           
134

 Viz bod 278 nálezu ÚS č. 116/2008 Sb., srov. HŮRKA, 2015, op. cit., s. 465-466 a BĚLINA, 

DRÁPAL a kol., 2015, op. cit., s. 1115. 
135

 Srov. HŮRKA, 2015, op. cit., s. 451. 
136

 Viz § 45 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
137

 Viz § 47 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
138

 Možnost koexistence více odborových organizací založila ustanovení § 2 a 3 zákona č. 120/1990 Sb., 

kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Tato ustanovení byla 

posléze zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. v souvislosti s přijetím zákoníku práce, nicméně zákoník práce 

upravuje též možnost působení více odborových organizací u jednoho zaměstnavatele, a to v ustanovení 

§ 286 odst. 5 ZP. 
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odborů ve vzájemné shodě, který byl zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. nahrazen 

principem majority – v případě nesjednání dohody mezi odborovými organizacemi 

mohla být uzavřena kolektivní smlouva s nejreprezentativnější odborovou organizací 

působící u zaměstnavatele. Tento princip ovšem naráží na ústavní limity práva 

odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat, a proto byl jako problematický zrušen 

nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.
139

. Do úpravy zákoníku práce se promítl 

původní princip společného jednání všech odborových organizací po vzájemné shodě 

(§ 24 odst. 2 ZP). Zůstává tak zachováno právo minoritní organizace na zapojení 

se do procesu kolektivního vyjednání. Určitou nevýhodou ovšem může být jistá 

"neprůchodnost" tohoto ustanovení v případě odborových organizací založených 

účelově k maření a blokování jednání, které (byť jakkoli menšinové) mají podstatný 

vliv na průběh jednání a jeho úspěšné zakončení uzavřením kolektivní smlouvy.  

Na úrovni podniků fungují podnikové odborové organizace. V jednom místě 

může též vzniknout tzv. místní odborová organizace, zahrnující zaměstnance různých 

zaměstnavatelů. Vyšší formu odborového sdružování představují odborové svazy. Mají 

zpravidla celostátní působnost, založenou na odvětvové či profesní bázi. Odvětvové 

svazy zahrnují zaměstnance činné v určitém výrobním odvětví bez ohledu na pracovní 

zařazení, naopak profesní princip znamená sdružování podle výkonu určitého povolání 

bez ohledu na resort zaměstnavatele. Hlavní posláním odborových svazů je účast 

na kolektivním vyjednávání na celorepublikové úrovni a uzavírání kolektivních smluv 

vyššího stupně. Nejvyšší formou odborového sdružování a ústředním odborovým 

orgánem jsou odborové centrály, fungující na konfederačním principu. 

Nejreprezentativnější z nich představuje Českomoravská konfederace odborových svazů 

(dále jen „ČMKOS“), která sdružuje cca 1 milion členů. V současné době je tvořena 

29 odborovými svazy (dále také „OS“). Nejvýznamnějšími z nich jsou 

např. Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu, Odborový svaz 

pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Odborový 

svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy 

nebo Českomoravský OS pracovníků školství
140

. ČMKOS disponuje oprávněním jednat 

s nejvyššími představiteli státu i zástupci zaměstnanců, účastní se sociálního dialogu 

na nejvyšší úrovni prostřednictvím účasti v orgánech Tripartity, účastní se legislativního 

                                                           
139

 K tomuto bodu viz výše v kapitole Prameny kolektivního pracovního práva. 
140

 Seznam odborových svazů sdružených v ČMKOS dostupný na http://www.cmkos.cz/svazy  

http://www.cmkos.cz/svazy
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procesu a ovlivňuje svými připomínkami podobu legislativy a též zastupuje zájmy 

zaměstnanců v mezinárodních organizacích. 

3.2.2 Subjekty na straně zaměstnavatelské 

V kolektivních pracovněprávních vztazích vystupují jednotliví zaměstnavatelé, 

ať už fyzické či právnické osoby, nebo jejich organizace. I zaměstnavatelům svědčí 

stejně jako zaměstnancům právo na sdružování k obhajobě hospodářských a sociálních 

zájmů, které jim zaručuje Listina základních práv a svobod a také Úmluva MOP č. 87 

o svobodě sdružování. Organizace zaměstnavatelů se tedy těší stejným garancím 

svobody sdružování a požívají stejná práva jako odborové organizace.
141

 Pro jejich 

vznik se uplatní stejná pravidla jako pro vznik odborových organizací. 

Do 31. 12. 2013 se vznik a existence zaměstnavatelských organizací řídily 

ZoSO, od 1. 1. 2014 se uplatňuje obecná občanskoprávní úprava. Podle přechodných 

ustanovení OZ
142

 se práva a povinnosti všech organizací zaměstnavatelů namísto 

dřívější úpravy ZoSO řídí úpravou OZ a zároveň se na ně použijí přiměřeně ustanovení 

o právnické osobě a spolku, neodporuje-li to jejich povaze a též mezinárodním 

smlouvám, jimiž je Česká republika vázána. Zaměstnavatelské organizace vznikají 

a vykonávají svou činnost nezávisle na státu, stát pouze eviduje jejich vznik a dohlíží 

na předmět jejich činnosti. K evidenci ve veřejném rejstříku dochází prostřednictvím 

rejstříkových soudů, organizace vzniká ex lege dnem následujícím poté, kdy bylo soudu 

doručeno oznámení o založení.
143

 

V našich podmínkách se zaměstnavatelé sdružují převážně na odvětvovém 

principu. Stejně jako odborové organizace se i organizace zaměstnavatelů mohou dále 

sdružovat do svazů resp. konfederací, které se podílejí na uzavírání kolektivních smluv 

vyššího stupně a vystupují v tripartitních jednáních. Nejreprezentativnějším 

zaměstnavatelským sdružením je Svaz průmyslu a dopravy ČR
144

 následován 

Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Pouze tyto dva svazy 

mají podle přílohy č. 3 Statutu Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále také 
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 viz GALVAS, 2012, op. cit., s. 688. 
142

 Viz ustanovení § 3046 odst. 1 OZ, § 3025 OZ. 
143

 Viz BĚLINA, a kol., 2014, op. cit., s. 349.  
144

 Sdružuje zhruba 1600 společností s celkovým počtem cca 500 000 zaměstnanců. 
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„RHSD ČR“) výlučné právo delegovat představitele zaměstnavatelů do orgánů RHSD 

ČR.
145

 

3.2.3 Stát  

Do kolektivních pracovněprávních vztahů vstupuje význačnou měrou také stát. 

Ovlivňuje fungování vztahů tvorbou legislativy, výkonem soudnictví a kontrolní 

činností, zaujímá zároveň důležité postavení v sociálním dialogu prostřednictvím 

tripartitních jednání. Vyjednávání, konzultací a dohod Tripartity se na straně státu 

účastní místopředsedové vlády a ministři. K jednání Tripartity se formují specializované 

týmy, které se zabývají především tématy odměňování v resortech školství, 

zdravotnictví, státní správy, hornictví či energetiky. Společnými jednáními se zástupci 

zaměstnavatelů a zaměstnanců tak vytvářejí sociální dialog, jehož hlavním účelem 

je usilovat o udržení sociálního smíru. Sociální dialog je prostředkem určeným 

k vzájemné výměně stanovisek sociálních partnerů, tedy odborové organizace 

a zaměstnavatele. Žádoucím výsledkem jednání je dosažení kompromisu mezi často 

protichůdnými zájmy sociálních partnerů.  

 V první polovině 90. let byly na úrovni tripartity uzavírány tzv. generální 

dohody. Jednalo se o dohody sociálních partnerů a vlády, jež obsahovaly závazky vlády 

ohledně ekonomických a sociálních reforem, výměny informací, závazky týkající 

se růstu mezd, vytváření nových pracovních příležitostí a další. V současnosti tyto 

dohody uzavírány nejsou.  

Orgánem podílejícím se na sociálním dialogu je Rada hospodářské a sociální 

dohody ČR. Vznikla v 90. letech jako první tripartitní orgán a dnes představuje 

společný dohodovací a iniciativní orgán vlády, odborů a zaměstnavatelů. Cílem RHSD 

ČR je dosažení shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje.
146

 

 

3.3 Obsah kolektivní smlouvy 

Rámcový obsah kolektivní smlouvy naznačuje § 23 odst. 1 ZP: „V kolektivní 

smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož 

i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy“
147

. První částí ustanovení 

se rozumí závazky normativní povahy, ze kterých vznikají nároky blíže neurčenému 
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 HŮRKA, 2015, op. cit., s. 481. 
146

 HRABCOVÁ, 2008, op. cit., s. 15-16. 
147

 Viz ustanovení § 23 odst. 1 ZP. 
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okruhu jednotlivých zaměstnanců
148

. V této části se kolektivní smlouva považuje 

za pramen práva. Nároky vznikají zaměstnancům přímo a uplatňují se jako ostatní 

nároky vzniklé ze zákona nebo z pracovního poměru. Tuto povahu mají kupříkladu 

ustanovení upravující mzdové a jiné nároky zaměstnanců. Druhou část představují 

naopak závazky obligační, kterými se upravuje vzájemné postavení a závazky 

mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, případně vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Z nich ovšem přímé nároky zaměstnancům nevznikají. V této části lze 

nalézt například ustanovení upravující pracovní podmínky v rámci BOZP 

nebo předpokládaný mzdový vývoj.
149

  

Negativní vymezení obsahu kolektivních smluv podává § 23 odst. 1 ZP 

ve spojení s § 4a odst. 2 ZP. Kolektivní smlouvou nelze na základě principu uvedeného 

v § 4a odst. 2 ZP uložit povinnosti jednotlivým zaměstnancům. Toto ustanovení dále 

reflektuje i § 23 odst. 1 ZP, který uvádí, že „k ujednáním v kolektivní smlouvě, která 

zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, 

se nepřihlíží“
150

. Praxe zpravidla toto ustanovení vykládá tak, že kolektivní smlouvou 

lze blíže konkretizovat zákonem stanovené povinnosti, nelze ale založit povinnosti 

nové, které v zákoně oporu nemají
151

. 

Obsah kolektivní smlouvy je zákonem vymezen pouze rámcově, zákoníkem 

práce se dále prolínají ustanovení, která konkretizují možný obsah kolektivní smlouvy. 

Konkrétní úprava je ovšem ponechána smluvní volnosti stran. Ostatně zákoník práce 

jakožto předpis soukromoprávní vychází ze zásady legální licence a většina jeho 

ustanovení je dispozitivních. Tím se výrazně rozšířily obsahové možnosti kolektivních 

smluv. Účastníci smlouvy si mohou v zásadě ujednat jakýkoli závazek, který není 

zákoníkem práce výslovně zakázán nebo jehož zákonná úprava je kogentní.
152

 

Nároky založené kolektivními smlouvami se mohou vymezovat i nad rámec 

běžné úpravy pracovněprávních předpisů. Nejčastějšími takto upravovanými nároky 

je například zkrácení stanovené týdenní pracovní doby, prodloužení délky dovolené, 

zvýšení odstupného nebo stanovení výhodnějších podmínek poskytování pracovního 

                                                           
148

 Např. závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům finanční odměnu při pracovním výročí 

v pracovním poměru u zaměstnavatele. Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 485. 
149

 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 385-386. 
150

 Viz ustanovení § 23 odst. 1 ZP. 
151

 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní smlouvy podle nového zákoníku práce. Práce a mzda. 2006, ročník 54, 

č. 7, s. 19. 
152

 HŮRKA, 2015, op. cit., s. 484. 
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volna při překážkách v práci. Takovéto nároky lze sjednat v kolektivních smlouvách 

podnikových i smlouvách vyššího stupně.
153

  

Zákoník práce dále v ustanovení § 28 stanoví, že kolektivní smlouvu nelze 

nahradit jinou smlouvou, nelze se domáhat její relativní neúčinnosti a nelze ji ani zrušit 

odstoupením jedné ze stran. Sjednají-li si strany možnost odstoupení, nepřihlíží 

se k tomu a hledí se na něj, jako by nebylo sjednáno
154

. 

3.3.1 Kolektivní závazky 

Závazky, ze kterých nevznikají práva jednotlivým zaměstnancům, lze označit 

jako kolektivní. Jedná se o opatření, kterými se zaměstnavatel zaváže, že bude 

o příslušných otázkách rozhodovat až po projednání s odborovou organizací, 

popř. vyčká jejího souhlasu. Nejčastěji se závazky týkají hromadné úpravy pracovní 

doby, práce přesčas a ve dnech pracovního klidu, noční práce. Paleta závazků takto 

upravovaných může být však ještě širší – může se týkat zaměstnávání zaměstnanců 

a s tím souvisejícího uvolňování z pracovního poměru z důvodů organizačních změn, 

samozřejmě sem spadají i záležitosti informování odborové organizace.
155

 

3.3.2 Pracovní doba a dovolená 

Co se týče úpravy pracovní doby, kolektivní smlouva nejčastěji koriguje její 

délku, rozvržení směn, přestávky v práci nebo nařizování práce ve svátek a práce 

přesčas. Ujednání v kolektivní smlouvě se mohou též dotýkat úpravy dovolené. 

Nejčastěji bývá ujednáno její prodloužení nad zákonný rámec čtyř týdnů.  

Z hlediska možnosti sjednání podmínek pracovní doby a dovolené existují 

značné rozdíly mezi kolektivními smlouvami sjednávanými v podnikatelské 

a tzv. rozpočtové sféře
156

. Zatímco podnikatelské sféře zákoník práce poskytuje 

maximální možnou volnost upravit vztahy na základě vzájemné dohody, veřejný sektor 

je vázán vícero kogentními ustanoveními. Příkladem může být ustanovení 

§ 213 odst. 2 ZP, které zakládá veřejným zaměstnancům nárok na 5 týdnů dovolené 

v kalendářním roce. Tuto délku nelze v kolektivní smlouvě změnit.  
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 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 22. 
154

 Viz ustanovení § 28 odst. 3 ZP.  
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 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 388. 
156

 Jedná se o zaměstnavatele podle ustanovení § 109 odst. 3 ZP. Jsou jimi stát, územní samosprávný 

celek, státní fond aj. 



PRÁVNÍ ÚPRAVA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

49 
 

Obdobným způsobem je upravena otázka týdenní pracovní doby dle ustanovení 

§ 79 odst. 3 ZP. Zatímco zaměstnancům z podnikatelské sféry lze stanovenou týdenní 

pracovní dobu podle ustanovení § 79 odst. 1 a odst. 2 ZP v kolektivní smlouvě nebo 

vnitřním předpisu zkrátit bez snížení mzdy, pro zaměstnance rozpočtové sféry tato 

možnost není dána. Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 ZP nesmí provést zkrácení 

týdenní pracovní doby bez snížení mzdy.
157

 Prodloužení týdenní pracovní doby oproti 

tomu není možné v žádném případě, neboť by se jednalo o odchýlení od kogentního 

ustanovení zákona. 

Některé závazky lze sjednat pouze formou kolektivní smlouvy. Takové zákonné 

zmocnění k úpravě v kolektivní smlouvě lze označit jako „výlučnou delegaci kolektivní 

smlouvy“
158

. Jedná se například o uplatnění tzv. dlouhodobého konta pracovní doby 

podle § 86 odst. 3 a odst. 4 ZP, kdy pouze kolektivní smlouvou lze rozšířit vyrovnávací 

období ze zákonných 26 týdnů na maximální možnou délku 52 týdnů po sobě jdoucích, 

případně započíst do pracovní doby ve vyrovnávacím období i práci přesčas 

odpracovanou v kontu pracovní doby. 

Jiným případem je podle Šubrta
159

 tzv. „preferenční delegace kolektivní 

smlouvy“. Zákon preferuje úpravu určité problematiky kolektivní smlouvou a pouze 

u zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace, umožňuje úpravu dané 

záležitosti vnitřním předpisem. Příkladem může být postup zavedení konta pracovní 

doby podle § 86 odst. 1 ZP nebo stanovení výše náhrady mzdy při tzv. částečné 

nezaměstnanosti, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci kvůli dočasně omezenému 

odbytu (§ 209 ZP).  

3.3.3 Mzdová práva 

Možnost sjednat mzdu v kolektivní smlouvě vychází z § 113 odst. 1 ZP, který 

uvádí, že „mzda se sjednává ve smlouvě [roz. kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě] 

nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem 

[…]“
160

. Úprava mezd v kolektivní smlouvě bude mít vždy přednost před jejich úpravou 

mzdovými předpisy. Individuální ujednání ve prospěch zaměstnance má naopak 

přednost před ustanovením kolektivní smlouvy. Smluvní volnost stran omezuje zákoník 
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 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 485. 
158

 Tento pojem používá např. Šubrt, viz ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 

2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 10, s. 22.  
159

 Tamtéž. 
160

 Viz ustanovení § 113 odst. 1 ZP. 
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práce pouze co do povinnosti sjednat mzdu nejméně ve výši minimální mzdy
161

. 

Pod tuto mzdu nesmí pod sankcí neplatnosti klesnout smluvní ujednání stran. 

V případě, že zaměstnanci přísluší plat z veřejných zdrojů, stanoví výši platu 

zákon resp. prováděcí předpis. Kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem lze pouze 

moderovat zákonné meze (ustanovení § 122 odst. 1 ZP).
162

  

Ustanovení kolektivní smlouvy týkající se mezd lze rozdělit do několika 

kategorií. Nejčastějším případem je sjednání tarifního systému mezd a rozdělení 

jednotlivých pozic u zaměstnavatele do mzdových kategorií. Další možnou úpravou 

je stanovení příplatků nad rámec zákoníku práce, především příplatků za noční práci, 

práci v sobotu, neděli a svátek a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zároveň lze 

sjednat i další příplatky, jejichž poskytování zákoník práce neupravuje vůbec. Kromě 

výše uvedeného může být v kolektivní smlouvě sjednána i možnost vyplácení prémií 

a různých odměn zaměstnanců. Tyto jsou nejčastěji vázány na výkon a pracovní 

výsledky zaměstnance s účelem poskytnout mu motivaci k pracovní činnosti. 

V neposlední řadě lze v kolektivní smlouvě sjednat i další finanční plnění, jako 

např. odměny zaměstnanci za pracovní a životní jubilea a podobně.  

3.3.4 Pracovní a sociální podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nelze opomenout ani ustanovení týkající se pracovních a sociálních podmínek. 

Zákoník práce obecně předepisuje zaměstnavateli zajištění podmínek, které umožní 

bezpečný výkon práce. Kromě toho má zaměstnavatel povinnost zajistit pro své 

zaměstnance pracovnělékařské služby.
163

 V oblasti sociálních podmínek dále může 

zaměstnavatel poskytovat zaměstnanecké výhody (benefity), přičemž bližší podmínky 

jsou často sjednávány v kolektivní smlouvě. 

Velmi často bývá upravována výše příspěvku na závodní stravování 

(§ 236 odst. 2 a 3 ZP). Zákoník práce zaměstnavateli přímo ukládá povinnost umožnit 

stravování všem zaměstnancům ve všech směnách, kromě zaměstnanců vyslaných 

na pracovní cestu (§ 236 odst. 1 ZP). Dále lze v kolektivní smlouvě sjednat například 

poskytování příspěvku na doplňkové penzijní spoření resp. penzijní připojištění nebo 

                                                           
161

 Výši minimální mzdy určuje nařízení vlády, od 1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 233/2015 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

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

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Minimální mzda pro rok 2016 činí 9900 Kč. 
162 BĚLINA, DRÁPAL a kol., 2015, op. cit., s. 694. 
163

 Viz ustanovení § 224 odst. 1 ZP. 
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zvýhodněné podmínky pro trávení volného času zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků
164

. 

Častým obsahem kolektivní smlouvy je také určení bližších podmínek 

pro tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb podle ustanovení § 225 ZP. O fond 

kulturních a sociálních potřeb se jedná u zaměstnanců veřejného sektoru, u jiných 

zaměstnavatelských subjektů je pro potřeby zaměstnanců zřizován sociální fond. 

I v tomto případě lze fond sjednat v kolektivní smlouvě a dohodnout pravidla jeho 

užití.
165

 

3.3.5 Ostatní závazky 

Dalšími upravovanými oblastmi mohou být například organizační opatření, 

jakož i postup při jejich provádění, závazky zaměstnavatele směřující k vytváření 

nových pracovních příležitostí, provádění rekvalifikací a pomoc uvolněným 

zaměstnancům při získávání jiného vhodného zaměstnání.  

Nelze opomenout ani možnost zvláštních ujednání v kolektivní smlouvě 

pro případ překážek v práci, ať už na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. 

V případě zaměstnance se jedná o překážky v práci nejčastěji osobního charakteru 

(pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená) nebo z důvodu obecného 

zájmu (výkon veřejné funkce, občanské povinnosti, účast na školení nebo studium). 

V kolektivní smlouvě lze sjednat poskytování náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 

zaměstnance nad rámec zákonné úpravy, tedy za první tři dny pracovní neschopnosti, 

kdy podle zákona zaměstnanci nepřísluší žádná náhrada mzdy (§ 192 odst. 1 ZP). 

Případně lze též sjednat vyšší náhradu mzdy, než je zákonné minimum 

(§ 192 odst. 2 ZP). V případě překážek v práci na straně zaměstnavatele lze v kolektivní 

smlouvě opět vyjednat náhradu mzdy nad zákonný rámec. 

3.3.6 Obecná a závěrečná ustanovení 

S ujednáními v kolektivní smlouvě zároveň souvisí povinnost zaměstnavatele 

k rovnému zacházení se všemi zaměstnanci, „pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, 

o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 
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 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 22. 
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 BĚLINA, DRÁPAL a kol., 2015, op. cit., s. 969. 
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v zaměstnání“
166

. Jak dále uvádí § 110 ZP, „za stejnou práci nebo za práci stejné 

hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna 

z dohody“
167

. Tato rovnost a zásada nediskriminace ovšem neznamenají, že dohodnutá 

zaměstnanecká práva je nutné poskytnout všem zaměstnancům stejně. Případná 

diferenciace musí být ale vždy spravedlivá a odůvodněná.
168

 

V závěru kolektivní smlouvy se dále řeší otázka její účinnosti, seznámení 

zaměstnanců s obsahem a případné možnosti přijímat změny. 

 

3.4 Proces sjednávání kolektivních smluv  

Základní úpravu procesu uzavírání kolektivních smluv obsahuje zákon 

o kolektivním vyjednávání. Tento předpis byl během své existence novelizován celkem 

desetkrát a jednou dotčen nálezem Ústavního soudu publikovaným pod č. 199/2003 Sb. 

Ačkoliv byl v roce 2006 završen proces rekodifikace pracovního práva přijetím nového 

zákoníku práce, úprava uzavírání kolektivních smluv a řešení sporů z těchto smluv 

zůstala obsažena v samostatném zákoně.
169

 Samotný postup předcházející uzavření 

smlouvy je regulován pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, aby byl ponechán prostor 

smluvní volnosti stran. Konkrétní průběh vyjednávání může být spíše neformální, nebo 

naopak probíhat podle předem dohodnutých pravidel.  

Smyslem vyjednávání je nalezení společných zájmů jednajících stran a snaha 

dospět ke konsenzu. Jakýmsi předstupněm skutečných kolektivních smluv jsou nepsané 

dohody (tzv. gentlemanské), které obdobným způsobem jako kolektivní smlouvy 

vymezují pracovní podmínky. Jejich plnění je ovšem závislé na vůli smluvních stran 

a nelze je vynucovat.
170

  

Pro vyjednávání je potřeba přesně vymezit jeho předmět. Strany tak zpravidla 

činí na neformálním setkání, příp. vymezí svůj výchozí návrh písemně. K samotnému 

jednání poté může dojít na úrovni podnikové, kdy cílem je uzavření kolektivní smlouvy 

mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, nebo naopak na vyšší úrovni, kdy 
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 Viz ustanovení § 16 odst. 1 ZP. 
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 Viz ustanovení § 110 odst. 1 ZP. 
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 ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 23. 
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 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 495. 
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 HRABCOVÁ, 2008, op. cit., s. 16. 
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jednání vede k uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně (nejčastěji ohledně 

mezd).
171

 

Pro průběh sjednávání se doporučuje asertivita a snaha o nekonfliktnost 

ze strany jednajících osob. V případě vzniklých rozporů je vhodné jednání přerušit, 

odděleně projednat svá stanoviska a následně na společném jednání argumentovat. 

Jednající týmy mohou vykazovat převahu mužů nebo naopak převahu žen, přičemž 

nelze aplikovat zákaz nerovného zacházení a diskriminace, neboť nejde o otázku 

zacházení s určitými osobami, nýbrž postup o otázkách společného zájmu zaměstnanců 

a zaměstnavatele. Při formování obsahu budoucí kolektivní smlouvy je nutné nejprve 

se zaměřit na schválení druhu požadavku a poté na jeho konkrétní výši či strukturu. 

Nereálné či protiprávní požadavky je nutno vyloučit hned na začátku, stejně tak jako 

je do jednání potřeba zahrnout požadavky plynoucí ze zákona.
172

 

3.4.1 Uzavírání kolektivních smluv 

Uzavírání kolektivních smluv je postaveno na principu vzájemné součinnosti 

smluvních stran, jak stanoví § 8 odst. 3 KolVyj
173

. Vyjednávání je podle ustanovení 

§ 8 odst. 1 KolVyj zahájeno „předložením písemného návrhu na uzavření smlouvy 

[oferta] jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně“
174

. Aby na něj bylo nahlíženo 

jako na kvalifikovaný návrh a ne pouze nezávislou informaci o možném obsahu 

smlouvy, musí obsahovat všechny náležitosti požadované zákonem. Protistrana 

je povinna na návrh odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů 

od jeho přijetí, a to rovněž písemně (§ 8 odst. 2 KolVyj). Tato velmi krátká sedmidenní 

lhůta činí v praxi značné problémy. Kolektivní smlouvy představují dokumenty 

s významným dopadem nejen na ekonomické postavení zaměstnavatele, ale i na jeho 

zaměstnance. V praxi se tedy stanovená zákonná lhůta jeví jako nedostatečná 

pro předložení fakticky i právně relevantní precizované odpovědi. Byť má tato lhůta 
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 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 378. 
172

 Tamtéž, s. 379.  
173

 Ustanovení § 8 KolVyj uvádí ve svém znění následující: „Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolu 

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

zájmy.“  
174

 Viz ustanovení § 8 odst. 1 KolVyj. 
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charakter spíše pořádkový
175

, dostává se druhá ze smluvních stran do časové tísně a 

je nucena co nejdříve reagovat na zaslaný návrh.
176

 V případě, že druhá smluvní strana 

změní některá ustanovení původního návrhu, jedná se již o nový návrh. Postup 

vyjednávání probíhá až do okamžiku, než je obsah pro obě strany akceptovatelný. 

Samozřejmě nelze z výše uvedené povinnosti kolektivně jednat vyvodit povinnost 

kolektivní smlouvu skutečně uzavřít.
177

  

3.4.2 Forma kolektivních smluv 

Právní úprava je mimořádně striktní, co se týče náležitostí formy. Sjednaná 

kolektivní smlouva musí „být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami 

na téže listině, jinak se k ní nepřihlíží“
178

. Tento požadavek lze odůvodnit především 

tím, že kolektivní smlouva je ve své normativní části pramenem práva
179

. Doporučuje 

se formulovat přijaté závazky velmi přesně, přitom ale jednoduše a jasně, tak aby byly 

pro strany srozumitelné a nedocházelo k interpretačním problémům.  

Kromě výše uvedeného je k platnosti kolektivní smlouvy potřeba dodržet obecné 

náležitosti uzavírání smluv, jak stanoví občanský zákoník. Především se musí jednat 

o skutečnou, svobodnou a vážnou vůli stran prostou omylu. Projev vůle by měl být 

zároveň srozumitelný, určitý a vztahovat se k zákonem dovolenému plnění. Jak již bylo 

uvedeno výše, kolektivní smlouva nejenže nesmí působit contra legem, nesmí zároveň 

ani zákon obcházet.  

 

3.5 Závaznost a účinnost kolektivních smluv 

Závazností kolektivní smlouvy se rozumí vznik práv a povinností pro její 

smluvní strany a povinnost řídit se jejími ustanoveními. Dále se ustanovení kolektivní 

smlouvy vztahují také na zaměstnavatele, kteří jsou členy dané zaměstnavatelské 

organizace (§ 25 odst. 2 písm. a) ZP) a odborové organizace, za které uzavřela smlouvu 

vyššího stupně odborová organizace (§ 25 odst. 2 písm. c) ZP). Práva na plnění 
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 Eventuální porušení tohoto ustanovení není sankcionováno např. postihem ze strany orgánu inspekce 

práce, neboť v příslušném zákoně není za tím účelem obsažena skutková podstata správního deliktu. Více 

viz ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, roč. 61, 

č. 10, s. 18. 
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 Více k tomuto viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 496. 
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 BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 389-390. 
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 Viz ustanovení § 27 odst. 2 ZP. 
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 TRÖSTER, Petr. Das kollektive Arbeitsrecht in Tschechien: Arbeitskampfauswirkungen 

auf das Arbeits- und Sozialrecht. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. Beilage 2/2006. 2006, roč. 23, 

č. 20, s. 86. 
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z kolektivní smlouvy vznikají na základě ustanovení § 24 odst. 1 ZP ve spojení 

s ustanovením § 25 odst. 2 písm. b) všem zaměstnancům, za které uzavřela kolektivní 

smlouvu odborová organizace. Vázáni jsou tedy nejen odborově organizovaní členové, 

ale i všichni další odborově neorganizovaní zaměstnanci činní u daného zaměstnavatele 

při splnění stanovených podmínek. To je specifický znak české právní úpravy. Jak bylo 

uvedeno výše, odborově neorganizovaný zaměstnanec má právo zcela vyloučit 

ingerenci odborové organizace v případě spolurozhodování a jiných forem součinnosti. 

Tato negativní koaliční svoboda ale není připuštěna v oblasti kolektivních smluv, nelze 

se tedy jako zaměstnanec smluvně vyvázat z působnosti kolektivní smlouvy, která 

se na něj vztahuje.
180

 Z časového hlediska se závazností rozumí okamžik uzavření 

kolektivní smlouvy
181

. 

Kolektivní smlouvu lze oproti dřívější právní úpravě
182

 uzavřít na dobu určitou 

či neurčitou. „Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla 

smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých 

práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána odchylně“
183

. V souvislosti 

s předchozí právní úpravou možnosti uzavřít kolektivní smlouvu pouze na dobu určitou 

došlo k určitému zlomu rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2003, uveřejněným 

pod sp. zn. 21 Cdo 1155/2002. Nejvyšší soud v něm vyslovil právní názor, že doba, 

na níž se kolektivní smlouva uzavírá, může být určena nejen přímým časovým údajem, 

ale také událostí, o které při uzavírání smlouvy účastníci nevědí, zda nebo 

kdy nastane
184

. Dnešní právní úprava na tento judikát navazuje v § 26 odst. 1 a uvádí, 

že „je-li uplynutí doby vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní smlouva obsahovat 

nejzazší dobu její účinnosti“
185

. 

V případě smlouvy na dobu určitou jsou účastníci povinni zahájit jednání o nové 

smlouvě nejméně 60 dnů před skončením platnosti předchozí (ustanovení 

§ 8 odst. 4 KolVyj). Zákon ale nestanoví povinnost kolektivní smlouvu v této lhůtě také 

                                                           
180

 Viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 490. 
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 TRÖSTER, Petr. Das kollektive Arbeitsrecht in Tschechien: Arbeitskampfauswirkungen 

auf das Arbeits- und Sozialrecht. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. Beilage 2/2006. 2006, roč. 23, 

č. 20, s. 86. 
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 Viz ustanovení § 6 odst. 1 KolVyj ve znění před nabytím účinnosti zákoníku práce č. 262/2006 Sb., 

tj. před novelou č. 264/2006 Sb., zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku 

práce: „Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu, která je v ní výslovně určena. Nedojde-li k určení této 

doby, má se za to, že byla sjednána na jeden rok.“ 
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 Viz ustanovení § 26 odst. 2 ZP. 
184

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2003, uveřejněný pod sp. zn. 21 Cdo 1155/2002. 
185

 Viz ustanovení § 26 odst. 1 ZP. 
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uzavřít, tudíž se může stát, že po skončení platnosti smlouvy původní nastane období 

bez platně uzavřené smlouvy nové. Právní úprava vychází vstříc potřebám o překlenutí 

tohoto období s možností zpětné účinnosti kolektivních smluv. Ačkoliv může vyvstat 

otázka, zda uvedené řešení není v rozporu se zákazem retroaktivity, jedná se o řešení 

tradiční a právem dovolené. Ani aplikační praxe s sebou v této záležitosti nepřináší 

problémy.
186

 Změnit obsah kolektivní smlouvy během její platnosti lze pouze výjimečně 

na základě předchozí dohody smluvních stran. Pokud si strany nevyjednají možnost 

změny přímo v textu kolektivní smlouvy, vystavují se riziku, že druhá strana nebude 

na pozdější návrh změny vůbec reagovat. Při jednání o změně se postupuje jako 

při uzavírání kolektivní smlouvy (ustanovení § 8 odst. 5 KolVyj). 

Vypovědět lze kolektivní smlouvu nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její 

účinnosti. Výpovědní doba poté činí 6 měsíců od prvního dne následujícího měsíce 

po doručení výpovědi, z čehož vyplývá, že zákon zaručuje minimální dobu účinnosti 

kolektivní smlouvy v délce 13 měsíců. Zároveň z tohoto ustanovení § 26 odst. 1 ZP 

vyplývá, že je-li smlouva sjednána na dobu jednoho roku, nepřichází její vypovězení 

v úvahu. Záměrem zákonodárce v tomto případě bylo prodloužit sociální smír alespoň 

na dobu jednoho roku a stabilizovat hospodářství tím, že nebude docházet k nátlakovým 

prostředkům ve formě stávek.
187

  

Při zániku odborové organizace končí podle ustanovení § 26 odst. 3 ZP účinnost 

kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního roku. Tato 

úprava vychází z toho, že nemohou-li být zaměstnanci zastupováni, nelze ani 

po zaměstnavateli vyžadovat, aby byl nadále kolektivní smlouvou vázán. Zvláštním 

způsobem je též upravena situace přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů. Jak uvádí § 338 odst. 2 ZP, při převodu činnosti zaměstnavatele přecházejí 

na nového zaměstnavatele práva a povinnosti v plném rozsahu. „Práva a povinnosti 

z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti 

kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku“
188

. Stranám 

však nic nebrání, aby tuto kolektivní smlouvu ukončily dříve dohodou nebo změnily její 

obsah. Je vhodné zmínit, že tato smlouva bude u přejímajícího zaměstnavatele účinná 
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 HŮRKA, 2015, op. cit., s. 489. 
187

 Srov. ŠUBRT, Bořivoj. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014. Práce a mzda. 2013, 

roč. 61, č. 10, s. 24; a BĚLINA a kol., 2014, op. cit., s. 391. 
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 Viz ustanovení § 338 odst. 2 ZP. 
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jen pro zaměstnance, na které se vztahovala u předcházejícího zaměstnavatele. 

Na ostatní zaměstnance v závodu se vztahovat nebude, čili může dojít k faktické 

nerovnosti práv zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele. Protože se však jedná 

o zákonnou konstrukci a k jejímu vzniku dochází na základě objektivní skutečnosti 

přechodu práv a povinností, nelze namítat diskriminaci cílenou na skupinu 

zaměstnanců, jejichž postavení bude po přechodnou dobu méně výhodné. Podle 

judikatury Nejvyššího soudu přecházejí ve vztahu k odborovým organizacím pouze 

individuální nároky zaměstnanců vyplývající z kolektivních smluv, nikoli nároky 

normativní
189

.  

3.5.1 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

Postup rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně umožňuje, aby 

se smluvní ustanovení vztahovala kromě smluvních stran a subjektů, které zastupují, 

také na další zaměstnavatele s převažující činností v daném odvětví (§ 7 KolVyj). Jedná 

se o institut mezinárodně uznávaný, rozšířený i v jiných evropských státech, který má 

na našem území tradici sahající do 1. pol. 20. století
190

. Návrh na rozšíření závaznosti 

mohou podle dnešního znění zákona podat smluvní strany takové kolektivní smlouvy 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to v případě, že smlouva byla uzavřena 

organizací zaměstnavatelů, jejíž členové zaměstnávají v odvětví největší počet 

zaměstnanců, nebo příslušným odborovým orgánem, který v daném odvětví jedná 

za největší počet zaměstnanců. Tyto skutečnosti prokazují strany informacemi 

z Českého statistického úřadu o počtu zaměstnanců. Rozšíření závaznosti se následně 

vyhlašuje jako sdělení ministerstva ve Sbírce zákonů.
191

 

3.5.2 Postup při rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně 

Náležitosti návrhu podrobně upravuje ustanovení § 7 odst. 4 KolVyj. Podává 

se písemně s podpisy obou smluvních stran, přesným označením kolektivní smlouvy 

vyššího stupně včetně připojení jejího znění a označení odvětví, v němž má být 

                                                           
189

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2007, uveřejněný pod sp. zn. 21 Cdo 2843/2006.  
190

 Podle ustanovení § 2 a § 4 vládního nařízení č. 141/1937 Sb., o závaznosti hromadných smluv 

pracovních, bylo Ministerstvo sociální péče oprávněno prohlásit svým rozhodnutí na návrh smluvních 

stran hromadnou smlouvu pracovní za závaznou pro určitou oblast a odvětví. Rozhodnutí ministerstva 

se vyhlašovalo ve Sbírce zákonů a nařízení a znění takové hromadné smlouvy pracovní s rozšířenou 

závazností se uveřejňovalo v Úředním listě republiky Československé. 
191

 TRÖSTER, Petr. K některým otázkám uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. In: JIRÁSKOVÁ, 

Věra a Radovan SUCHÁNEK. Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: 

Linde, 2004, s. 560. 
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závaznost rozšířena na další zaměstnavatele. Nesplňuje-li návrh stanovené náležitosti, 

ministerstvo vyzve k odstranění nedostatků. Jinak při splnění všech podmínek 

a zákonných náležitostí ministerstvo návrhu vyhoví a výsledek se sdělením vyhlásí 

ve Sbírce zákonů. Kolektivní smlouva vyššího stupně je následně závazná i pro další 

zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, a to od prvního měsíce následujícího 

po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ze zákona též existují výjimky, na které se rozšířená 

kolektivní smlouva vyššího stupně nevztahuje.
192

 Ze zákona tedy vyplývá, že 

na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy je při splnění podmínek právní nárok 

a postup nepodléhá rozhodovací pravomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Úprava rozšiřování závaznosti doznala v průběhu let výrazných změn. 

V původním poměrně stručném znění § 7 KolVyj (s účinností od 1. 2. 1991 

do 31. 3. 2004) bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí oprávněno rozšířit kolektivní 

smlouvu vyššího stupně právním předpisem (tj. vyhláškou) na zaměstnavatele, kteří 

nejsou členy organizace zaměstnavatelů, která uvedenou smlouvu uzavřela. Zároveň 

bylo nutné splnit kumulativně podmínky uvedené v § 7 odst. 2 KolVyj, a to: 

zaměstnavatel, na kterého se závaznost rozšiřuje, má sídlo na území ČR, provozuje 

obdobnou činnost a jsou u něj obdobné ekonomické a sociální podmínky, navíc 

doposud není vázán jinou kolektivní smlouvou vyššího stupně. Bližší podmínky 

ani náležitosti postupu stanoveny nebyly. V praxi se vyskytovaly problémy například 

s tím, zda ministerstvo má zkoumat možnost rozšíření závaznosti z moci úřední nebo 

čekat na podnět smluvních stran, nebyly blíže osvětleny pojmy obdobných 

ekonomických a sociálních podmínek atd.
193

 

Výše zmíněná právní úprava ovšem byla nevyhovující a vedla ke stížnostem 

ze strany zaměstnavatelů, zejména z důvodu nedostatečné legitimity ze strany státu 

a neoprávněného zásahu do sféry podnikání. Dalšími důvody byla absence možnosti 

soudní ochrany těchto zaměstnavatelů a námitka neurčitosti napadeného zákonného 

ustanovení. Problematickou úpravou se zabýval Ústavní soud na základě návrhu 

skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 7 KolVyj a výsledkem bylo zrušení daného 
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 K tomuto blíže viz HŮRKA, 2015, op. cit., s. 494. 
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 Více k tomuto viz VOZÁBOVÁ, Eva. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 

na další zaměstnavatele. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 6, s. 53-59. 
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ustanovení pro rozpor s čl. 11 odst. 1, čl. 26 ve spojení s čl. 4 odst. 4 LZPS a čl. 1, čl. 81 

a čl. 90 Ústavy ČR
194

.  

Ústavní soud obecně uznal institut rozšíření závaznosti, splňuje-li znaky 

výjimečnosti, veřejného zájmu a reprezentativnosti
195

. Reprezentativnost je takto 

chápána jako schopnost legitimně zastupovat skupinový zájem
196

. Hlavním účelem 

institutu je snaha o vytvoření stejných nebo srovnatelných podmínek v konkurenčním 

prostředí, resp. srovnatelných sociálních podmínek. „Dále uvedené pravidlo zabraňuje 

i spekulativnímu jednání některých zaměstnavatelů, kteří by mohli vyloučit závaznost 

kolektivní smlouvy pro svůj podnik tím, že by se nestali členy zaměstnavatelské 

organizace“
197

. Toho ovšem lze dosáhnout i jinou právní úpravou, než byla 

ta dosavadní v § 7 KolVyj. 

Postup při rozšiřování závaznosti změnila novela zákona
198

, která nabyla 

účinnosti dne 1. 7. 2005. Účelem je zabránit konkurenční výhodě těch zaměstnavatelů, 

kteří se kolektivnímu vyjednávání vyhýbají nebo sice vyjednávají, ale neposkytují svým 

zaměstnancům takové výhody, jaké jsou u jiných zaměstnavatelů obvyklé a přiměřené. 

Výsledkem rozšíření závaznosti je sjednocení pracovních podmínek v odvětví. Nově 

zákon vymezuje podmínky, za kterých se bude na danou kolektivní smlouvu vztahovat 

institut rozšíření závaznosti. Při splnění podmínek k němu dojde přímo ze zákona. 

Vymezení institutu rozšiřování závaznosti kolektivních smluv je tedy v současnosti 

detailnější a přesnější než předchozí právní úprava.
199

 

 

3.6 Kolize kolektivních smluv 

V souvislosti s rozšířením závaznosti kolektivní smlouvy může vzniknout 

situace, kdy přichází v úvahu aplikace více kolektivních smluv vyššího stupně. V praxi 

se může například stát, že zaměstnavatel vstoupí do zaměstnavatelského svazu jiného 

odvětví, než je jeho převažující činnost. Vstupem do svazu se na něj automaticky začne 
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 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení 

§ 7 KolVyj, vyhlášený pod č. 199/2003 Sb. 
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 VOZÁBOVÁ, 2007, op. cit., s. 55. 
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 HŮRKA, 2015, op. cit., s. 494. 
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 Bod IV. nálezu Pl. ÚS 40/02, op. cit. 
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 Zákon č. 255/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 BERÁNKOVÁ, Kateřina. Kolektivní smlouvy vyššího stupně bude možné rozšiřovat: Tisková zpráva 

Ministerstva práce a sociálních věcí. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2005 [cit. 2016-03-
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http://www.mpsv.cz/files/clanky/1043/050505c.pdf


PRÁVNÍ ÚPRAVA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

60 
 

vztahovat kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená tímto svazem. Zároveň ale může 

dojít k rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně v odvětví převažující 

činnosti tohoto zaměstnavatele. Taková rozšířená smlouva se na něj v tom případě 

vztahovat nebude, neboť se uplatní jedna z výjimek vymezených v ustanovení 

§ 7a KolVyj. Jedním z důvodů, kdy se na zaměstnavatele nevztahuje rozšířená smlouva 

vyššího stupně, je situace, kdy je zaměstnavatel vázán jinou smlouvou vyššího stupně 

(§ 7a písm. e) KolVyj).
200

 

Analogicky by mělo uvedené pravidlo působit i v obrácené situaci. Bude-li 

zaměstnavatel jako první vázán rozšířenou smlouvou v převažujícím odvětví své 

činnosti a následně vstoupí do jiného svazu mimo svou převažující činnost, kde již platí 

klasická kolektivní smlouva vyššího stupně („nerozšířená“), pak by mělo dojít 

k vyvázání zaměstnavatele z působnosti původní rozšířené smlouvy.
201

  

Nejvíce problematická by byla situace členství jednoho zaměstnavatele ve více 

zaměstnavatelských organizacích v různých odvětvích. Zaměstnavatel není omezen 

na možnosti stát se členem různých svazů současně. Naopak pro zaměstnavatele je to 

výhodné v případě, že vykonává větší množství různých aktivit, které spadají 

do kompetence různých svazů. Řešení v této situaci by ovšem bylo poměrně 

problematické, neboť na takového zaměstnavatele se může z logiky věci vztahovat 

i více různých kolektivních smluv vyššího stupně současně. Podle názoru některých 

autorů
202

 by se v tom případě aplikovalo ustanovení § 307 odst. 2 ZP, a sice „obsahuje-

li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv a ostatních práv 

v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci příslušet více stejných 

práv, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí“
203

. 

 

3.7 Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem 

Kolektivní smlouvy vyššího stupně se na základě ustanovení § 9 odst. 1 KolVyj 
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 ERÉNYI, Tereza a Daniel VEJSADA. Vybrané otázky ohledně kolektivních smluv vyššího 

stupně. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 10, s. 28. 
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 Viz ERÉNYI, Tereza a Daniel VEJSADA. Vybrané otázky ohledně kolektivních smluv vyššího 

stupně. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 10, s. 28-29. 
203

 Viz ustanovení § 307 odst. 2 ZP. 
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ukládají u Ministerstva práce a sociálních věcí
204

. Podrobnosti upravuje vyhláška 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích 

a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně. Lhůta pro odevzdávání kolektivní 

smlouvy vyššího stupně ministerstvu činí podle § 12 výše zmíněné vyhlášky 14 dnů 

od jejího uzavření. Povinnost předat znění smlouvy ministerstvu má organizace 

zaměstnavatelů. Uložení musí být zároveň oznámeno ve Sbírce zákonů.  

Zákon o kolektivním vyjednávání dříve obsahoval také povinnosti odborových 

orgánů seznámit všechny zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy do 15 dnů 

od jejího uzavření
205

. Obdobně se povinnost vztahovala i na oznámení změn 

kolektivních smluv. Po přijetí zákoníku práce bylo toto ustanovení přejato do § 29 ZP, 

povinnost seznámit zaměstnance připadá smluvním stranám bez jejich bližší 

specifikace. V kolektivní smlouvě může být dohodnut bližší postup při tomto 

seznámení. Kromě toho musí zaměstnavatel také zajistit, že bude kolektivní smlouva 

přístupná všem zaměstnancům a uchovávat její stejnopis po dobu minimálně pěti let 

od uplynutí doby její účinnosti (§ 29 ZP).
206

  

 

3.8 Kolektivní pracovněprávní spory v české právní úpravě 

Jak již bylo uvedeno v kapitole věnující se německé právní úpravě kolektivních 

sporů, konflikt v kolektivních pracovněprávních vztazích nastane v případě, že strany 

nejsou schopny vyřešit neshody mezi sebou mírovou cestou a alespoň jeden z účastníků 

se domáhá ochrany a řešení sporu u třetího nezávislého subjektu
207

. Právní úprava 

je obsažena v ustanoveních § 10 až § 31 zákona o kolektivním vyjednávání. 

Prováděcími předpisy navazujícími na zákon jsou vyhláška č. 16/1991 Sb., 

o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 

a vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku 
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 Ministerstvo má ze zákona povinnost zpřístupnit tyto smlouvy na svých internetových stránkách. 

Nemá-li žadatel přístup k internetu, může požádat ministerstvo o stejnopis kolektivní smlouvy vyššího 

stupně. Více viz VOZÁBOVÁ, Eva. Uzavírání a závaznost kolektivních smluv z hlediska 

zaměstnavatele. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 1, s. 44. 
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 Viz ustanovení § 9 odst. 5 KolVyj, ve znění účinném do 31. 12.2006. Toto ustanovení ukládalo 

odborovým organizacím povinnost seznámit zaměstnance s obsahem smlouvy. Naproti tomu dnešní 

úprava v zákoníku práce zrušila doménu odborové organizace a ponechala na dohodě smluvních stran, 

která z nich zaměstnance s kolektivní smlouvou seznámí. 
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 GALVAS, 2012, op. cit., s. 710. 
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za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení 

před rozhodcem. 

Jak uvádí § 10 KolVyj, „kolektivní spory […] jsou spory o uzavření kolektivní 

smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky 

jednotlivých zaměstnanců“
208

. Použití zákona na jiné spory vzniklé z kolektivních 

pracovních vztahů nebo na individuální pracovní spory není možné. Procesní 

způsobilostí disponují pouze zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, odborové 

organizace a odborové svazy. Účast jednotlivých zaměstnanců na řešení sporu není 

přípustná, resp. spor o práva jednotlivých zaměstnanců není kolektivním pracovním 

sporem.
209

 

 Obecně platí, že orgánem projednávajícím a rozhodujícím spory je soud - 

ustanovení § 7 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) stanoví, že 

„v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, 

které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají 

a nerozhodují o nich jiné orgány“
210

. Pro některé kolektivní pracovněprávní vztahy 

stanoví ovšem zákon o kolektivním vyjednávání jiný postup.
211

 Řešení sporů probíhá 

zprvu ve své fázi obligatorní, kterou je řízení před zprostředkovatelem. Není-li spor 

vyřešen, přesouvá se do fáze fakultativní, kde podle předmětu sporu: 

a) Ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy strany požádají o řešení sporu 

rozhodce, nebo vyhlásí stávku, resp. výluku; 

b) Ve sporu o plnění závazků z kolektivní smlouvy se mohou obrátit na rozhodce, 

nemohou ovšem vyhlásit stávku nebo výluku.
212

 

3.8.1 Řízení před zprostředkovatelem 

Strany mohou za zprostředkovatele zvolit jakoukoliv svéprávnou osobu, pokud 

s výkonem takové činnosti souhlasí (§ 11 odst. 1 KolVyj). Nedohodnou-li se strany 
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 § 10 KolVyj. 
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 Srov. GALVAS, 2012, op. cit., s. 710-711. 
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 Viz ustanovení § 7 odst. 1 OSŘ. 
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 K otázce rozhodovací pravomoci soudu ve věcech platnosti kolektivní smlouvy viz např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2012, uveřejněný pod sp. zn. 21 Cdo 200/2011. Předmětem sporu byla 

otázka, zda může soud v občanském soudním řízení rozhodnout o platnosti kolektivní smlouvy uzavřené 

mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací na straně druhé. Podle názoru soudu 

se jedná o kolektivní pracovněprávní spor, pro jehož řešení zákon předvídá postup řízení 

před zprostředkovatelem a rozhodcem, teprve později může do kolektivního sporu zasáhnout v určitém 

rozsahu soud. Nejvyšší soud v judikátu také vymezil pojem kolektivního pracovního sporu. 
212

 GALVAS, 2012, op. cit., s. 713. 
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na osobě zprostředkovatele, mohou požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o jeho 

určení (§ 11 odst. 2 KolVyj). Zprostředkovatel bude vybrán ze seznamu vedeného 

ministerstvem
213

, ve kterém jsou na žádost zapsány bezúhonné fyzické osoby 

s vysokoškolským vzděláním právnického nebo ekonomického směru a osobními 

vlastnostmi dávajícími předpoklady pro řádný a nestranný výkon činnosti 

zprostředkovatele. Lze zapsat i právnickou osobu
214

, které vykonává výzkumnou, 

poradenskou nebo organizátorskou činnost v pracovněprávní, mzdové nebo sociální 

oblasti a má pracovníky, kteří splní podmínky pro zápis fyzické osoby.
215

 Na řízení 

před zprostředkovatelem se použijí subsidiárně ustanovení správního řádu. Další 

podrobnosti, stejně tak podmínky zápisu do seznamu zprostředkovatelů, stanoví 

vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních 

smluv vyššího stupně.  

Zprostředkovatel jako výsledek své činnosti ve lhůtě 15 dnů od zahájení řízení 

sdělí stranám návrh řešení sporu, a to písemně. Tím tak plní roli mediátora 

mezi stranami. Na smluvních stranách poté záleží, zda se budou řešením řídit, nebo 

svůj spor vyřeší jiným způsobem. Řízení se považuje za neúspěšné, není-li spor vyřešen 

do 20 dnů od přijetí žádosti (§ 12 odst. 2 KolVyj). 

Procesní průběh řízení je neformální, ovšem musí probíhat v písemné formě. 

Obsahové náležitosti žádosti o řešení sporu a obsahové náležitosti návrhu, který 

zprostředkovatel předloží, stanoví dále vyhláška MPSV. Žádost musí obsahovat 

především vymezení předmětu sporu, jeho stran, uvedení předchozího postupu ve věci 

a stanovisko protistrany. Zprostředkovatel následně vypracuje písemný návrh řešení 

sporu, který musí obsahovat označení stran, vylíčení sporných skutečností, navrhovanou 

možnost řešení sporu společně s odůvodněním takového řešení, jméno 

zprostředkovatele, musí být podepsáno a datováno. 

3.8.2 Řízení před rozhodcem 

V případě neúspěchu řízení před zprostředkovatelem nastává fakultativní fáze, 

kterou je řízení před rozhodcem. Tím může být osoba, která splňuje obdobné podmínky 
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 Seznam zprostředkovatelů a rozhodců je k dispozici na internetových stránkách MPSV: 

http://mpsv.cz/cs/61  
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 Specializovanou právnickou osobou, která může vykonávat činnost zprostředkovatele, je 

např. Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. 
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 Více CUC, Radek. Kolektivní spory a možnosti jejich řešení - Řešení sporu o uzavření kolektivní 
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jako zprostředkovatel a je zapsána v seznamu rozhodců.
216

 Navíc je potřeba ověření 

jejích odborných znalostí, které provádí MPSV. Na rozdíl od zprostředkovatele není 

možné, aby se strany dohodly na osobě, která není zapsána v seznamu. Zároveň platí, 

že rozhodcem nemůže být stejná osoba, která v obligatorní fázi plnila roli 

zprostředkovatele (§ 13 odst. 4 KolVyj). Odměnu rozhodce a náklady řízení 

před rozhodcem nese MPSV, a to podle § 5 vyhlášky č. 114/1991 Sb., o odměně 

zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího 

stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem. 

Rozhodce má pravomoc ve věci závazně rozhodnout. Pokud se jedná o řešení 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy, je jeho rozhodnutí konečné a nenapadnutelné. 

Doručením rozhodnutí stranám sporu je kolektivní smlouva uzavřena a nelze proti tomu 

vznést opravný prostředek.
217

 V situaci, kdy rozhodce vydává rozhodnutí ve sporu 

o plnění závazků z kolektivní smlouvy, mohou se strany obrátit do patnácti dnů na soud 

s návrhem na zrušení rozhodnutí, jinak toto nabývá právní moci. Rozhodnutí rozhodce 

lze zrušit pro rozpor s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, krajský soud 

o tom vydá usnesení (§ 14 odst. 1 a odst. 2 KolVyj). Poté se řízení vrací zpět 

před rozhodce, který je ale vázán právním názorem soudu (§ 14 odst. 3 KolVyj). 

Pravomocné rozhodnutí rozhodce je následně též vykonatelné. 

3.8.3 Stávka 

Podle historických pramenů sahá historie stávek až do středověku. Na našem 

území byla stávková činnost legalizována roku 1890 tzv. koaličním zákonem. Během 

německé okupace a mezi léty 1945-1991 byla stávka zakázána. K její opětovné 

legalizaci došlo až zákonem o kolektivním vyjednávání v roce 1991.
218

 

Právo na stávku je zakotveno nejen v Mezinárodním paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech (čl. 8 Paktu), ale na ústavní úrovni též v čl. 27 LZPS 

jako právo zaručující ochranu hospodářských a sociálních práv zaměstnanců. 
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 Strany mohou obdobně jako v případě řízení před zprostředkovatelem zvolit rozhodce na základě 

dohody, pouze v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat, 

určí rozhodce na návrh smluvní strany Ministerstvo práce a sociálních věcí (§ 13 odst. 2 KolVyj). Více 

CUC, Radek. Kolektivní spory a možnosti jejich řešení - Řešení sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy. Práce a mzda. 2009, roč. 57, č. 10, s. 21. 
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 TRÖSTER, KNEBL, 2014, op. cit., s. 33. 
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Na zákonné úrovni je čl. 27 LZPS proveden ustanoveními § 16 až § 26 KolVyj
219

. 

Jak už bylo uvedeno výše, zákon upravuje možnost vyhlásit stávku pouze při sporu 

o uzavření kolektivní smlouvy (§ 16 odst. 1 KolVyj).  

Stávkou se rozumí kolektivní zdržení se pracovní činnosti ze strany zaměstnanců 

(§ 16 odst. 2 KolVyj). Zákon taktéž upravuje možnost tzv. solidární stávky, 

kdy zaměstnanci podporují svou stávkou požadavky jiných stávkujících zaměstnanců, 

aniž by sami uplatňovali vlastní nároky
220

. Stávku vyhlašuje odborová organizace 

a písemně informuje o jejím konání zaměstnavatele v předstihu alespoň tří pracovních 

dní. Předpokladem vyhlášení stávky je, že s ní souhlasí nejméně dvě třetiny hlasujících 

zaměstnanců za minimální účasti alespoň 50% všech zaměstnanců, kteří budou dotčeni 

novou kolektivní smlouvou (§ 17 KolVyj). 

Jak už bylo uvedeno výše, před vyhlášením stávky i výluky je nutné obligatorně 

projít řízením před zprostředkovatelem. Pokud strany poté požádají o řízení 

před rozhodcem, vyhlášení stávky resp. výluky se na dobu řízení před rozhodcem 

odkládá (není možné, aby současně probíhalo řízení před rozhodcem a nátlaková 

stávková činnost). 

Zaměstnanci se mohou svobodně rozhodnout, zda se budou vyhlášené stávky 

účastnit. Nikdo nesmí být nucen k účasti na stávce a nemůže mu být bráněno ve výkonu 

práce (§ 18 odst. 1 KolVyj). Stávkující nesmí zaměstnavateli a ostatním zaměstnancům 

bránit ve vstupu na pracoviště (§ 18 odst. 2 KolVyj). Je zakázána tzv. okupační stávka, 

při které by bylo pracoviště obsazeno, a byl by znemožněn výkon práce nestávkujícím 

zaměstnancům. Odborová organizace je zároveň povinna poskytovat součinnost 

při zajištění nezbytného provozu závodu během trvání stávky. Podle ustanovení 

§ 20 KolVyj je stávka mimo jiné nezákonná, nebyla-li vyhlášena řádně nebo 

ze zákonem stanovených důvodů, také stávka v případě branné pohotovosti státu nebo 

stávka zaměstnanců zdravotnických zařízení, pokud by stávkou byl ohrožen život nebo 

zdraví občanů. Též je zakázáno stávkovat soudcům, prokurátorům [dnes státní 

zástupci], příslušníkům ozbrojených sil nebo sborů požární ochrany 

(čl. 27 odst. 4 LZPS). 
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 Zajímavostí je, že právní úprava stávky nedoznala během čtvrtstoletí účinnosti zákona o kolektivním 

vyjednávání žádných významných změn. Viz TRÖSTER, KNEBL, 2014, op. cit., s. 34. 
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 Například zaměstnanci společnosti B pracující v oblasti svozu komunálního odpadu podpoří svou 
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kolektivní smlouvu. Viz TRÖSTER, KNEBL, 2014, op. cit., s. 35. 
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Účastník stávky nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, stejně tak ani 

nemocenské a podporu při ošetřování člena rodiny, byly-li v době účasti na stávce dány 

podmínky pro poskytování těchto dávek. Účast na zákonné stávce je však považována 

za omluvenou nepřítomnost práci a nelze ji sankcionovat výpovědí či dokonce 

okamžitým zrušením pracovního poměru. Naopak účast na nezákonné stávce s sebou 

nese právní důsledky, kdy jedním z nich může být i zrušení pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele.
221

  

3.8.4 Výluka 

Výluku lze označit jako protipól stávky sloužící k zachování rovnováhy 

v kolektivním vyjednávání. Je dána k dispozici zaměstnavatelům, kteří mohou výluku 

využít jako krajní prostředek řešení sporu a uzavřít částečně nebo úplně na určitou dobu 

pracoviště (§ 27 odst. 2 KolVyj). O chystané výluce informuje zaměstnavatel písemně 

odborovou organizaci. V informaci nesmí chybět datum zahájení výluky, její důvody, 

rozsah a sledovaný záměr. Zároveň je nutno připojit seznam zaměstnanců, jichž 

se výluka dotkne (§ 27 odst. 3KolVyj). U takto dotčených zaměstnanců se bude jednat 

o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za což jim náleží náhrada mzdy ve výši 

50 % průměrného výdělku (§ 30 odst. 1 KolVyj). Výluka je ukončena oznámením 

zaměstnavatele. 

Stejně jako v případě stávky, i u výluky upravuje zákon případy její 

nezákonnosti. Podle § 28 KolVyj se jedná o obdobné situace jako u stávky. 

O nezákonnosti výluky rozhoduje v prvním stupni krajský soud, na základě žaloby 

na určení nezákonnosti, kterou může podat odborová organizace nebo státní zástupce
222

. 

V případě určení nezákonnosti se mění výše náhrady mzdy zaměstnanců, a to na 100 % 

průměrného výdělku
223

.  

Ačkoliv právo možnost výluky zakotvuje, není pro zaměstnavatele její využití 

efektivní z důvodu povinnosti poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy. Proto je výluka 

institutem, který je v praxi užíván velmi zřídka, resp. vůbec.  
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 TRÖSTER, KNEBL, 2014, op. cit., s. 45.  
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 Toto pravidlo lze dovodit z ustanovení § 30 odst. 1. Přísluší-li zaměstnancům v případě zákonné 

výluky náhrady mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku, přísluší jim a contrario v případě 

nezákonné stávky náhrady mzdy v plné výši, tj. ve výši průměrného výdělku. 
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4 Srovnání české a německé úpravy  

V předcházejících kapitolách byla komplexně shrnuta úprava tarifní 

resp. kolektivní smlouvy a souvisejících institutů ve Spolkové republice Německo 

a v České republice. Následující kapitola má sloužit ke shrnutí získaných poznatků 

a uvedení nejvýznamnějších rozdílů mezi oběma právními úpravami. V mnoha 

ohledech vykazují německá a česká právní úprava shodné znaky, na což bude níže také 

upozorněno. 

Rozdíly v právních úpravách obou států souvisí samozřejmě i s odlišným 

historickým vývojem, se kterým jsou spjaty též odlišné hospodářské, sociální a politické 

podmínky v obou zemích. Západní Evropa zaznamenala od dob průmyslové revoluce 

rychlejší hospodářský rozvoj, samozřejmě podpořený i v rovině politické. Naopak 

Evropa střední a východní byla vývojem ve druhé polovině 20. let zbrzděna 

a po hospodářské transformaci v 90. letech zaznamenává výraznější nárůst teprve nyní. 

S výše popsanou situací souvisí i regulace na poli právním. V západní Evropě regulace 

pracovních podmínek a zásada koaliční svobody existují již od konce 19. století. 

Na našem území proběhlo přiznání subjektivních práv zaměstnancům pozvolněji. 

I v období socialismu fungovaly na území České republiky odborové organizace. 

Jejich členská základna byla též poměrně široká, avšak jednalo se o činnost spíše 

formální. V průběhu let se vytvořila monopolní organizace Revolučního odborového 

hnutí a účast v něm byla pro mnoho odvětví v podstatě povinná. Co se faktické činnosti 

odborů týče, bohužel konfrontační vymezování se vůči zaměstnavatelům a snaha 

o kolektivní vyjednávání nebyly v té době žádoucí. Činnost na poli kolektivních smluv 

byla taktéž pouze formální, uzavírané kolektivní smlouvy obsahovaly řadu proklamací 

a „prázdných“ ustanovení. Z dalších oblastí se činnost ROH omezovala na vybírání 

členských příspěvků, organizování společenských akcí a provozování rekreačních 

objektů pro zaměstnance. K oživení možnosti kolektivně vyjednávat u nás tedy došlo 

až po roce 1989. 

Naproti tomu ve Spolkové republice Německo má uzavírání tarifních smluv 

tradici trvající již několik desetiletí. S tím souvisí i větší stabilita právní úpravy, nižší 

počet novelizací a obecně dlouhotrvající platnost německých zákonů. Naopak Česká 

republika se obecně prezentuje velkým množstvím přijímané legislativy. Přebujelost 

zákonodárství do jisté míry souvisela s hospodářskou transformací během 90. let, 
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v současné době je spíše otázkou vlivu různých zájmových skupin a lobby. Při srovnání 

legislativ obou zemí docházím k závěru, že německý systém stojí na pevnějších 

základech, nese s sebou princip právní jistoty a větší propracovanosti jednotlivých 

institutů. Otázky právním řádem neupravené doplňuje ve své judikatuře Spolkový 

pracovní soud, jehož rozhodovací praxe je až na výjimky poměrně konstantní. V naší 

právní úpravě naopak v mnohém panuje nejistota, vyvolaná mimo jiné přijetím nového 

občanského zákoníku a s ním souvisejících právních předpisů. 

Obdobná situace panuje i co do počtu odborných publikací, které jsou 

k dispozici v německé oblasti a u nás. Ačkoliv u nás v posledních letech vychází 

množství kvalitních publikací či statí, které se týkají kolektivního pracovního práva, 

počet děl na téma tarifních smluv je v Německu stále o poznání větší. Mnohé 

z německých publikací upravují problematiku tarifních smluv podrobněji a členitěji. 

Důvodem je mimo jiné i to, že kolektivní vyjednávání má v Německu delší tradici. 

Co do samotné úpravy kolektivní smlouvy rozlišují oba státy obdobné druhy 

kolektivních resp. tarifních smluv. Obdobným způsobem je řešen i rozpor smluv 

na úrovni podnikové a odvětví (v České republice kolektivní smlouvy vyššího stupně). 

Obsahují-li smlouvy na těchto dvou úrovních shodná ustanovení, k úpravě na úrovni 

podnikové v neprospěch zaměstnanců se nepřihlíží. Stejně tak i co do obsahu smluv 

nespatřuji v právních úpravách obou zemí podstatné rozdíly. Oba druhy smluv lze členit 

na závazkovou a normativní část a lze v nich upravit shodná práva a povinnosti. 

Vedle možnosti uzavírání tarifních smluv existuje v německé právní úpravě 

zvláštní institut německých podnikových rad, které jsou poměrně aktivní co do hájení 

práv zaměstnanců. Na jejich úrovni je možné uzavřít podnikovou dohodu, kterou lze 

upravit práva a povinnosti stran obdobně jako v tarifní smlouvě. Na rozdíl od tarifní 

smlouvy je ale možné uzavřít podnikovou dohodu pouze pro jeden podnik. V případě, 

že by obsahovala stejnou úpravu jako tarifní smlouva, použijí se přednostně tarifní 

ustanovení (tzv. Rangprinzip). Česká právní úprava sice zná rady zaměstnanců, 

neobsahuje ovšem možnost uzavírání zvláštních smluv prostřednictvím těchto rad. Rady 

zaměstnanců mají v české právní úpravě pouze jakýsi subsidiární charakter a není jim 

přiznáno postavení, kterým by se mohly rovnat odborovým organizacím. Zakládání rad 

zaměstnanců v jednotlivých závodech je v českém prostředí úkaz spíše výjimečný, 

naopak v Německu je jejich úloha vskutku nezastupitelná. 
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Základ kolektivního vyjednávání je v obou zemích dán již na ústavní úrovni. 

Německá právní úprava vychází z ustanovení čl. 9 odst. 3 Základního zákona, 

zaručujícího koaliční svobodu. S tím souvisí i postavení odborové organizace jako 

jednoho z koaličních partnerů. V České republice lze vycházet z Ústavy a Listiny 

základních práv a svobod, zaručujících právo sdružovací nebo právo na stávku. 

Právní úprava kolektivní smlouvy je v českém právním řádu obsažena 

v zákoníku práce. Postup při jejím uzavírání včetně řešení kolektivních sporů ovšem 

upravuje zákon o kolektivním vyjednávání. Tento zákon dříve obsahoval též ustanovení 

týkající se kolektivní smlouvy, ta z něj byla vyňata a upravena zvlášť v zákoníku práce 

č. 262/2006 Sb. Nyní tedy Česká republika nemá zákon upravující komplexně 

kolektivní smlouvu a s ní související instituty. Snaha o částečnou rekodifikaci je patrná 

v ustanoveních zákoníku práce, ten zároveň posílil význam kolektivních smluv 

a znamenal i celkovou liberalizaci pracovního práva zavedením většího množství 

dispozitivních úprav, než tomu bylo v minulosti. Ve Spolkové republice Německo 

je situace obdobná. Jako stěžejní právní předpis zde existuje zákon o tarifní smlouvě 

(Tarifvertragsgesetz) z roku 1949, další související ustanovení ovšem nalezneme také 

v německém občanském zákoníku (BGB) nebo v zákoně o pracovním soudu 

(Arbeitsgerichtsgesetz). Postup uzavírání kolektivních smluv v německém právním řádu 

upraven není a závisí na dohodě smluvních stran. 

Subjektem kolektivní smlouvy je v obou zemích na straně jedné zaměstnavatel 

resp. svaz zaměstnavatelů, na straně druhé odborová organizace jako zástupce 

zaměstnanců. Účast skupiny zaměstnanců za účelem uzavření kolektivní smlouvy není 

možná, neboť se jedná o skupinu předem neorganizovanou a nehomogenní, která není 

právem uznaná jako skutečný reprezentant zájmů zaměstnanců. Odborová organizace 

je podle české právní úpravy právnickou osobou. Její postavení se změnilo přijetím 

nového zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Stejně jako ostatní 

právnické osoby se i odborová organizace zapisuje do rejstříku vedeného rejstříkovými 

soudy a podléhá právní úpravě rejstříkového zákona. Naproti tomu odborová organizace 

v Německu je zvláštní entitou, právně nezpůsobilým spolkem, který je ovšem nadán 

způsobilostí uzavírat tarifní smlouvy a účastnit se řízení před pracovním soudem (tato 

procesní způsobilost je dána ustanovením § 10 zákona o pracovním soudu). V obou 

zemích vychází postavení odborových organizací z úpravy sdružovacího práva, která 
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je zakotvena v obou případech na ústavní úrovni – v Listině základních práv a svobod 

ČR resp. Základním zákoně SRN.  

Co do uzavírání kolektivní resp. tarifní smlouvy vyžadují obě právní úpravy 

písemnou formu a podpisy smluvních stran na téže listině (s výjimkou smluv 

uzavíraných na dálku). Účinnost nastává prvním dnem období, na které byla smlouva 

uzavřena, zpravidla prvním dnem měsíce následujícího po uzavření smlouvy. 

Při převodu činnosti zaměstnavatele zůstává dle české právní úpravy kolektivní 

smlouva na přechodnou dobu platná. V německé právní úpravě naopak přechodem 

podniku dojde k formálnímu zániku tarifní smlouvy a transformaci jednotlivých práv 

a povinností do individuálních pracovních smluv.  

Podstatný rozdíl lze spatřovat v úpravě závaznosti kolektivních smluv. Zatímco 

česká právní úprava nečiní co do závaznosti rozdíl mezi odborově organizovanými 

a neorganizovanými zaměstnanci, německá tarifní smlouva se vždy vztahuje pouze 

na odborově organizované zaměstnance. Osobně se kloním spíše k úpravě německé 

z toho důvodu, že u nás se tímto vytrácí motivace zaměstnanců k účasti v odborových 

organizacích a ty tak ztrácejí svou členskou základnu. V praxi se ovšem i v Německu 

velmi často neliší postavení odborově organizovaných zaměstnanců vůči těm 

neorganizovaným – z důvodu principu rovného zacházení prosazujícího se díky 

doložkám, tzv. Gleichstellungsabrede, je německá úprava velice podobná české. 

Ohledně ukončení kolektivní resp. tarifní smlouvy platí podobná úprava v obou 

srovnávaných zemích. V našem právním řádu není na rozdíl od Spolkové republiky 

Německo možné okamžitě zrušit kolektivní smlouvu, naopak německá úprava tuto 

možnost garantuje. Zajímavým rozdílem je též úprava ukončení platnosti jedné 

kolektivní smlouvy za současného nabytí účinnosti smlouvy nové. Český právní řád 

vyřešil otázku „překlenovacího období“ tak, že stanoví povinnost započít nejpozději 

60 dní před ukončením platnosti staré smlouvy vyjednávání o smlouvě nové tak, aby 

byla nová smlouva uzavřena včas. Zákon tím ale neřeší problematiku včasného uzavření 

nové kolektivní smlouvy. Stanoví sice povinnost začít vyjednávat, nikoliv ale povinnost 

smlouvu ve stanovené době uzavřít. Může tedy nastat situace, kdy s vypršením 

účinnosti původní smlouvy ztratí zaměstnanci na neurčito svá dříve přiznaná práva. 

V německé právní úpravě naproti tomu figuruje ustanovení, že podmínky původní 

tarifní smlouvy zůstávají v platnosti až do uzavření smlouvy nové, aby nevzniklo 
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období bez platné tarifní smlouvy. Jedná se o institut tzv. prodloužení účinnosti 

(Nachwirkung), který české právo nezná. Původní smlouva s takto prodlouženou 

účinností ovšem pozbývá svůj kogentní charakter a může být i jednostranně zrušena.  

 Velmi významným rozdílem je publikace textů uzavřených smluv ve veřejných 

rejstřících. V obou srovnávaných zemích byl rejstřík kolektivních resp. tarifních smluv 

zřízen, rozdíl ovšem spočívá v rozsahu evidence. V německém rejstříku se zveřejňují 

všechny uzavřené a platné tarifní smlouvy bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvy 

podnikové nebo na úrovni odvětví. V Čechách je naopak rejstřík využíván pouze 

pro publikaci kolektivních smluv vyššího stupně. Otázkou zůstává, proč se česká právní 

úprava kloní k takovémuto rozdělení smluv, kromě vyšší administrativní náročnosti 

s sebou veřejná publikace kolektivních smluv v rejstříku nese samá pozitiva.  

Řešení kolektivních sporů vykazuje velmi rozdílný přístup obou právních úprav. 

V České republice probíhá obligatorně řízení před zprostředkovatelem, poté 

fakultativně řízení před rozhodcem a následuje možnost vyhlásit stávku popř. výluku. 

V německé právní úpravě je jakousi obdobou institutu zprostředkovatele smírčí řízení 

(Schlichtungsverfahren). Následující postup řešení pracovních sporů probíhá odlišně. 

Německý zákonodárce dal historicky přednost existenci specializovaných soudů 

před obecnou soudní soustavou. Z tohoto důvodu je celý postup řešení 

pracovněprávních sporů upraven v německém zákoně o pracovním soudu a probíhá 

před pracovními soudy jako zvláštními články soudní soustavy. Tato úprava dělení 

soudní pravomoci na jednotlivé strukturované články vychází z déle než stoleté tradice. 

Návrhy na provedení justiční reformy se v německých zemích uskutečnily již 

opakovaně, zákonodárce projevil snahu vytvořit jednotnou soustavu obecných soudů 

se specializovanými odděleními pro pracovní, správní nebo sociální soudnictví. 

K realizaci reformy ovšem zatím nedošlo.
224

 

V oblasti pracovního boje se právní úpravy poměrně shodují. Právo na stávku 

vyplývá v obou případech z dokumentů ústavní úrovně. V české právní úpravě se jedná 

o Listinu základních práv a svobod, v německé úpravě o Základní zákon. V obou 

zemích je stávka prostředkem ultima ratio, lze ji použít jako prostředek k prosazení 

svých zájmů zejména při uzavírání nové kolektivní smlouvy. V současné době 
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 BUDEWIG, Klaus. Strukturování soudní pravomoci v Německu včetně aktuálních reformních snah. 
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je v České republice zakotven obligatorní postup využití řízení 

před zprostředkovatelem, než může být vyhlášena stávka. Stále častěji se z odborné 

veřejnosti ozývají hlasy, aby takto byla zákonem zakotvena i povinnost projít 

před vyhlášením stávky řízením před rozhodcem. Je totiž vždy lepší uzavřít kolektivní 

smlouvu s přispěním zprostředkovatele nebo rozhodce, než nátlakové řešení formou 

stávky, která může vést k přerušení sociálního dialogu mezi stranami i vzniku 

hospodářských škod na straně zaměstnavatele.
225

 Přezkum zákonnosti stávky přísluší 

v obou zemích soudu. Praktické využití stávkových bojů je častější v Německu, naopak 

v České republice je meziročně organizováno stávek poměrně málo, jejich užití nemá 

takovou tradici. I institut výluky je upraven obdobně – jako prostředek ultima ratio 

na straně zaměstnavatele a nástroj, který je v rukou zaměstnavatele jakýmsi protikladem 

stávky. V obou zemích je výluka prostředkem užívaným velice zřídka.  
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Závěr 

Závěrem své práce se budu zabývat shrnutím poznatků získaných v průběhu 

zpracovávání tématu této práce. Zároveň provedu zhodnocení právní úpravy, definuji 

její problematické body a nastíním možné způsoby řešení a předpokládaný budoucí 

vývoj. 

Při zpracování tématu jsem vycházela především z platné právní úpravy v obou 

zemích. Jak již bylo uvedeno výše, základy obou právních úprav jsou postaveny 

na ústavněprávních pramenech. Tyto jsou dále rozšířeny zákony a podzákonnými 

právními předpisy. Německý zákonodárce dává přednost úpravě problematiky ve více 

specializovaných zákonech, přičemž německá úprava je velmi precizní a důsledná. 

V českém právu lze jako stěžejní předpisy v oblasti kolektivního vyjednávání jmenovat 

zákoník práce a zákon o kolektivním vyjednávání. Aplikace některých ustanovení 

je ovšem místy provázena nejasnostmi, na které postupně odpovídají soudy 

ve své rozhodovací praxi.  

V této souvislosti považuji provedení komparace české a německé právní úpravy 

za velmi vhodné. Význam právní komparatistiky spočívá v možnosti hlubšího poznání 

jednotlivých institutů včetně jejich obecných i specifických hodnot a fungování těchto 

institutů ve společnosti. Jelikož většina výše zmiňovaných institutů je v Německu pevně 

zakotvena a užívána po dlouhá desetiletí, aniž by došlo k jejich výraznější změně nebo 

posunu ve výkladu, troufám si tvrdit, že německá právní úprava je velice dobrým 

zdrojem inspirace i pro českého zákonodárce. Komparativní výklad samozřejmě 

nemůže vést k aplikaci tuzemských zákonných ustanovení podle zahraničního vzoru, 

je ovšem důležitým východiskem pro zhodnocení výhod a nevýhod stávající právní 

úpravy a případně navržení možných změn de lege ferenda.   

Institut kolektivních smluv slouží především k ochraně zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích. Velice důležitá je i schopnost kolektivních smluv nahradit 

normy ochranného zákonodárství smluvními ujednáními. Stejně tak i na poli 

mezinárodním je v posledních desetiletích dávána přednost úpravě mzdových a dalších 

pracovních podmínek v kolektivní smlouvě oproti zákonu. Za zaměstnanci stojí silné 

odbory a prostřednictvím kolektivních smluv by měla být vyrovnávána přirozeně 

vzniklá ekonomická nerovnost mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Snaha státu 

vměšovat se do zaměstnaneckých záležitostí a regulovat postavení zaměstnanců 
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je znakem autoritářských režimů. Znakem moderního liberálního státu je naopak 

vytvořit podmínky pro autonomii sociálních partnerů, kteří své postavení regulují 

do značné míry smluvně
226

. 

Názor Ústavního soudu na účel kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv 

lze vnímat ještě v širším smyslu. „Účelem právní úpravy kolektivního vyjednávání 

v evropském demokratickém kontextu, a v jeho rámci i kolektivních smluv, je zajištění 

sociálního smíru, utvoření mechanismu průběžné sociální komunikace 

a demokratického procedurálního řešení možných konfliktů mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci. Reálnost fungování tohoto mechanismu je dána akceptací výsledku 

sociálního vyjednávání ze strany státu, tj. přiřazením kvality pramenů práva 

normativnímu obsahu kolektivních smluv, z nichž pak plynou nároky uplatnitelné 

i soudní cestou“
227

. 

Další směřování kolektivních smluv by mohlo být provázeno systematickou 

úpravou individuálního i kolektivního pracovního práva včetně vztahů 

vnitropodnikových v jediném kodexu (tzv. podnikový konstitucionalismus)
228

. I nadále 

je vhodné zachovávat relativně liberální charakter úpravy kolektivního vyjednávání, 

vycházející z dispozitivního charakteru norem zákoníku práce, který umožňuje 

flexibilitu kolektivních smluv. Otázkou je vhodnost současné úpravy, která zakládá 

individuální nároky z kolektivních smluv i odborově neorganizovaným zaměstnancům. 

Tím se na jedné straně stírají rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci v závodu, 

což přispívá k jejich rovnosti, na straně druhé se ale vytrácí motivace zaměstnanců 

odborově se organizovat a úprava kolektivního vyjednávání tak pozbývá svého 

původního účelu prosazování výhod resp. práv pro členy odborů.  

Za zásadní problém současné doby považuji trvalý pokles odborové 

organizovanosti. Současně s tím dochází ke ztrátě legitimity odborů k zastupování 

zaměstnanců a vyvstává otázka, zda mohou být i organizace s nízkým počtem členů 

akceschopným reprezentantem zájmů zaměstnanců. Na nízkou organizovanost má vliv 

především umístění závodu, jeho velikost a profesní struktura. Značné rozdíly 

nalezneme také mezi veřejným a soukromým sektorem. Je nutné vzít v úvahu, že jen 

                                                           
226

 Srov. KOSTEČKA, 1996, op. cit., s. 874. 
227

 Viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02 ze dne 11. 6. 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení 

§ 7 KolVyj, vyhlášený pod č. 199/2003 Sb. 
228

 Toto řešení jako jednu z možností navrhuje Kostečka (viz KOSTEČKA, 1996, op. cit., s. 876) 

s odkazem na španělskou právní úpravu. 
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a pouze odborová organizace může dnes ze zákona sjednávat kolektivní smlouvu 

a neurčí-li zaměstnanec jinak, také jednat za zaměstnance – a to i za nečleny odborů – 

v otázkách pracovněprávních vztahů. Takto může ad absurdum vzniknout situace, kdy 

v podniku čítajícím desítky zaměstnanců bude jejich zájmy zastupovat odborová 

organizace o pouhých několika členech. Jednou z možností řešení je odvrátit 

se od tradičního systému kolektivního vyjednávání prostřednictvím odborů a naopak 

realizovat reprezentaci zaměstnanců samosprávnými orgány, které jsou voleny 

na úrovni závodu.
229

 Jako vodítko k tomu může posloužit tradiční německý institut 

podnikových rad. 

Otázkou dnes zůstává fungování a vývoj institutu kolektivních smluv 

po rekodifikaci soukromého práva. Ačkoliv k přijetí pracovněprávního kodexu došlo 

již před deseti lety, bylo pracovní právo novým občanským zákoníkem a souvisejícími 

předpisy samozřejmě ovlivněno. Změnila se forma zakládání odborových 

a zaměstnavatelských organizací. Protože se ale jedná o zvláštní typ právnických osob, 

vykazuje aplikace zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob jisté 

mezery. Do budoucna lze předpokládat přijetí specializovaného zákona zaměřujícího 

se na tuto problematiku. 

Lze si představit i precizování dalších institutů zákonodárcem. Velké nejasnosti 

spatřuji v problematice působnosti odborových organizací vůči odborově 

neorganizovaným zaměstnancům, pluralitě odborů a členství zaměstnavatele ve více 

zaměstnavatelských svazích a z toho plynoucích důsledků co do závaznosti více 

kolektivních smluv u jednoho zaměstnavatele. 

Přes výše uvedené věřím, že v budoucích letech zůstane kolektivní smlouva 

tradičním institutem pracovního práva. To, do jaké míry bude využívána a jaké změny 

s sebou přinese, ukáže však teprve praxe.  
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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem srovnání německé a české 

úpravy tarifní resp. kolektivní smlouvy. Cílem práce je objasnit institut kolektivní 

smlouvy včetně institutů souvisejících a zároveň komparativní metodou provést 

zhodnocení současného právního stavu v České republice a ve Spolkové republice 

Německo. 

První část práce rozebírá širší souvislosti kolektivního pracovního práva, jeho 

historický vývoj a prameny. Dále je popsána problematika forem kolektivních 

pracovněprávních vztahů se zaměřením na právo kolektivního vyjednávání. 

Druhá část práce je zaměřena na analýzu právní úpravy tarifní smlouvy 

ve Spolkové republice Německo. Důraz je kladen především na rozbor procesu 

vedoucího k uzavření tarifní smlouvy, jehož průběh je určující pro samotný obsah 

smlouvy. S tím souvisí problematika postavení koalic v Německu a zákonné 

předpoklady nezbytné k uzavření tarifní smlouvy. Dále kapitola pojednává o vzniku 

tarifních smluv a provádí analýzu obsahu smluv, jakož i jejich působnosti a závaznosti. 

Tuto část práce uzavírá přehled právní úpravy ve věcech kolektivních pracovněprávních 

sporů a zaměstnaneckého boje o pracovní podmínky. 

Třetí kapitola se týká právní úpravy kolektivní smlouvy v České republice. 

Na obecný úvod a rozbor druhů kolektivních smluv dále navazuje výklad k subjektům 

a podobně jako v předchozí části analýza obsahu kolektivních smluv. Následující část 

je věnována procesu sjednávání a institutům závaznosti a účinnosti kolektivní smlouvy. 

Kapitolu uzavírá rozbor kolektivních pracovněprávních sporů.  

Závěrečná čtvrtá kapitola je věnována komparaci obou právních úprav 

se zdůrazněním základních styčných bodů a největších rozdílů. Diplomová práce 

je zakončena shrnutím poznatků získaných při zpracování tématu. Závěr obsahuje také 

pojednání o úloze kolektivní smlouvy v moderní společnosti a zamyšlení nad aktuálními 

problémy a možným budoucím vývojem tohoto institutu. 
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Resümee 

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit dem Thema des Vergleichs 

der deutschen und tschechischen Regelung des Tarif- bzw. Kollektivvertrags 

auseinander. Zielsetzung der Arbeit ist, das Institut des Kollektivvertrags einschließlich 

der damit zusammenhängenden Institute zu verdeutlichen und zugleich mit Anwendung 

der vergleichenden Methode die Bewertung der aktuellen Rechtslage 

in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland darzulegen. 

Der erste  Teil der Arbeit untersucht den breiteren Kontext des kollektiven 

Arbeitsrechts, seine historische Entwicklung und Rechtsquellen. Als nächstes wird 

die Problematik der Formen der kollektiven Arbeitsverhältnisse mit der Zielrichtung 

an das Recht der kollektiven Verhandlung beschrieben. 

Darauf aufbauend wird im zweiten Teil die Rechtsregelung des Tarifvertrags 

in der Bundesrepublik Deutschland analysiert. Der Schwerpunkt liegt vor allem 

in der Erörterung des zu dem Tarifvertragsschluss führenden Prozesses, dessen Verlauf 

für den Inhalt des Vertrages entscheidend ist. Damit hängen noch die Problematik 

der Stellung der Koalitionen in Deutschland und die gesetzlichen Voraussetzungen 

zusammen, die zum Tarifvertragsschluss notwendig sind. Anschließend wird in diesem 

Kapitel die Entstehung der Tarifverträge erwähnt und sowohl der Vertragsinhalt 

als auch die Wirkung und Verbindlichkeit des Vertrags analysiert. Dieser Teil 

der Diplomarbeit kommt mit der Übersicht der Rechtsregelung bezüglich kollektiver 

Arbeitsrechtsstreitigkeiten und Arbeitskampf zum Schluss. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Rechtsregelung des Kollektivvertrags 

in Tschechien. An die allgemeine Einleitung und die Auswertung 

der Kollektivvertragstypen wird,  mit der Darlegung der Subjekte und ähnlich 

wie in dem vorangehenden Teil, die Analyse des Kollektivvertragsinhalts angeknüpft. 

Ein weiterer  Teil wird dem Prozess der Vertragsverhandlung sowie dessen  

Verbindlichkeit und Wirkung des Kollektivvertrags gewidmet. Zu guter Letzt wird 

die Erörterung der kollektiven Arbeitsstreitigkeiten gemacht. 

Im Fokus des abschließenden vierten Kapitels steht der Vergleich beider 

Rechtsregelungen mit Betonung der grundlegenden übereinstimmenden Punkte 

und im Gegensatz dazu,  die größten Unterschiede beider Regelungen. 

Die Diplomarbeit wird  mit der Zusammenfassung der bei der Bearbeitung dieses 



RESÜMEE 

 

89 
 

Themas erworbenen Erkenntnisse abgeschlossen. Das Fazit beinhaltet auch 

die Abhandlung zu der Aufgabe des Kollektivvertrags in der modernen Gesellschaft 

und reflektiert aktuelle Probleme und eine mögliche zukünftige Entwicklung dieses 

Instituts. 
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