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ÚVOD

Vznik pracovního práva je spjat nejenom s rozvojem pracovních vztahů a
potřebou jejich právní regulace, ale též a to zejména s vytvářením moderního právního
sytému, jehož jednu ze stěžejních částí tvoří právo obligační. To přineslo do vztahu
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem právní úpravu v podobě pracovní smlouvy a do
vztahu mezi kolektivem zaměstnanců a zaměstnavatel, popř. kolektivem zaměstnavatelů,
kolektivní pracovní smlouvu.

Pracovní právo se tradičně dělí na dvě relativně samostatná odvětví. Individuální
pracovní právo upravuje vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a jeho
zaměstnavatelem. Kolektivní pracovní právo se zabývá vztahy, které vznikají mezi
zaměstnavatelem nebo kolektivem zaměstnavatelů na straně jedné a kolektivem
zaměstnanců na straně druhé. Zatímco tedy hlavním těžištěm úpravy individuálního
pracovního práva je smlouva pracovní, v případě kolektivního pracovního práva je to
smlouva kolektivní.
Individuální a kolektivní pracovní právo se navzájem doplňují a společně tvoří
harmonický celek. Pro vztah těchto dvou odvětí je ale zároveň charakteristická
podmíněnost kolektivního pracovního práva právem individuálním. Zatímco posledně
jmenované odvětví je odvětvím nezávislým, tzn. může existovat bez současného
působení práva kolektivního, pro existenci, resp. samotný vznik, kolektivního
pracovního práva je nezbytné současné trvání práva individuálního. Pouze tam, kde
existují individuální pracovněprávní vztahy, může dojít ke vzniku práva kolektivního.
V tomto směru je kolektivní pracovní právo právem odvozeným, vzniká jen v situaci,
kdy je možné jej odvodit od vztahů individuálních, a byť se po svém vzniku osvobozuje
od této závislosti a působí relativně samostatně, nevyhnutelně zaniká v případě
ukončení všech individuálních pracovněprávních vztahů.

Historický vývoj institutu kolektivního pracovního práva na území dnešní České
republiky je sice poměrně stručný, zato je ale více jak výmluvným obrazem politického
vývoje v naší zemi, kterou v tomto směru dokumentuje.1
1

Pavlátová, J.: K některým výchozím principům nového zákoníku práce a kolektivnímu
pracovnímu právu,
elektronická
publikace,
Masarykova
univerzita,
Brno,
2007,
http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni-pravo/files/pavlatova.html.
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Byť již právní řád ČSR kolektivní smlouvy rozeznával jako tzv. „hromadné
smlouvy pracovní“, nebyly kolektivní smlouvy samostatně pozitivně právně upraveny,
kromě několika dílčích legislativních zmínek, až do druhé poloviny třicátých let
dvacátého století, kdy bylo přijato vl. nař. č. 141/1937 Sb. z. a n. To definovalo
hromadné

pracovní

(kolektivní)

smlouvy

jako

všeobecná

ujednání

mezi

zaměstnavatelem nebo skupinou zaměstnavatelů nebo jejich organizacemi na straně
jedné a odborovými organizacemi zaměstnanců na straně druhé, týkající se mzdových
a pracovních podmínek pro budoucí individuální pracovní smlouvy. Tehdejší odborové
organizace byly ovšem velmi nehomogenní se vzájemně rozdílnými vazbami nejen co
do politické orientace, ale také co se jejich samotného zaměření týkalo. Ačkoliv tedy
byla odborová hnutí tímto nařízením obecně považována za stranu kolektivní smlouvy,
jejich tehdejší pozice byla velmi slabá.
Další relevantní úpravu obsahoval zákon č. 330/1921 Sb. z. a n., o závodních
výborech, a zákon č. 144/1920 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách pro hornictví,
které oba podrobným způsobem pojednávaly o otázce závodního zastoupení. V souladu
s dikcí těchto zákonů náležela uvedeným zastupitelským orgánům zaměstnanců
v oblasti pracovněprávních vztahů poměrně rozsáhlá oprávnění. Funkcí a cílem těchto
orgánů bylo hájit a povzbuzovat hospodářské, sociální a kulturní zájmy zaměstnanců
v závodě, což zákon podrobně a konkrétně rozváděl. Naopak právo uzavírat hromadné
pracovní smlouvy těmto orgánům nenáleželo a o odborové organizace se tudíž
nejednalo.
Tento pozvolný právní vývoj byl však záhy přerušen druhou světovou válkou a
ani po jejím skončení v něm pokračováno nebylo, ba právě naopak. Po konci druhé
světové války dochází ke sloučení veškerého odborového hnutí do Revolučního
odborového hnutí (ROH) jako jednotné a jediné odborové organizace, která do svých
řad začlenila prakticky všechny zaměstnance. Legální zakotvení práv a povinností ROH
ustavil prezident Beneš svým dekretem presidenta republiky č. 104/1945 Sb.,
o závodních a podnikových radách, a později došlo k zakotvení i ve formě zákona pod
č. 144/1946 Sb., o jednotné odborové organizaci.
ROH tak nabylo jak klasická odborová práva, tak legální možnost v plné šíři
zastupovat zaměstnance jednotlivých podniků. Působnost odborů byla nadále vymezena
přímo v ústavě, když Ústava 9. května zaručila odborům účast na kontrole hospodářství
a při řízení všech otázek týkajících se zájmů pracujícího lidu, včetně řízení státní
mzdové politiky.
8

K podstatnému rozšíření působnosti ROH dochází v souvislosti se zrušením
ministerstva práce a sociální péče, pročež dochází k přesunu některých činností dříve
zajišťovaných státem na ROH. Revoluční odborové hnutí tak mělo nově možnost
vytvářet návrhy zákonů, později bylo ROH oprávněno dokonce přímo vydávat
sekundární zákonné předpisy v oblasti pracovního a sociálního práva, a na dodržování
pracovního zákonodárství celkově také přímo dohlíželo. Rovněž správa nemocenského
pojištění zaměstnanců se zařadila mezi kompetence této organizace.
V Československu tak v této době neexistovaly organizace zaměstnavatelů
v pojetí mezinárodních úmluv, zejména úmluvy MOP č. 87, o svobodě sdružování a
ochraně práva odborově se organizovat, a pro jejich vznik a činnost nebyly vytvořeny
ani legislativní předpoklady. Odborová organizace - ROH - sice existovala, avšak
nikoliv v podobě na státu či politické moci nezávislé odborové organizace.
Posilování úlohy ROH bylo završeno usnesením IV. všeodborového sjezdu
o postavení závodních výborů ROH, které bylo následně zákonem č. 37/1959 Sb.
prohlášeno za právně závazné. Nadále tak v každém podniku působil závodní výbor,
kterému byly usnesením svěřeny rozsáhlé pravomoci de facto na všech úsecích činnosti
podniku. V nejrůznějších otázkách bylo závodnímu výboru vyhrazeno právo
spolurozhodovat a podnik nemohl v těchto oblastech realizovat žádná rozhodnutí bez
jeho souhlasu. Mezi tyto oblasti nepatřila ovšem pouze opatření vůči kolektivu
zaměstnanců, ale rovněž vůči jednotlivým zaměstnancům. V praxi byl souhlas
závodního výboru potřebný i k takovým úkonům, jakými bylo přijetí nového
zaměstnance nebo naopak jeho propuštění. V některých otázkách pak dokonce
rozhodoval o nárocích jednotlivého zaměstnance závodní výbor zcela samostatně bez
jakékoliv účasti podniku.
Pod vlivem výše nastíněného je pro porevoluční právní vývoj v České republice
charakteristická snaha překlenout toto více jak čtyřicetileté přetržení vývoje
kolektivního pracovního práva a uvolnit mu v právním sytému České republiky stejné
místo a význam jaké požívá ve vyspělejších členských státech Evropské unie.
Kolektivní pracovní právo je přitom neodmyslitelnou součástí Evropského sociálního
modelu, který má zásluhu na vysoké efektivitě evropské ekonomiky. „Není náhodou, že
mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa patří především ty evropské státy (zejména
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skandinávské), které přednosti sociálního dialogu ve svém životě využívají nejvíce“.2

Vzhledem k úvodem zmíněnému kardinálnímu významu kolektivních smluv
v kolektivním pracovním právu zaměřuji svoji práci jednak na problematiku
kolektivních pracovních smluv samotných a jednak na způsoby řešení kolektivních
sporů, tj. sporů týkajících se takových smluv.
V první části práce pojednávající o kolektivních pracovních smlouvách se
soustředím zejména na problematické a sporné otázky příslušné právní úpravy. Snažím
se poukázat jednak na deficity předchozí právní úpravy, které jí byly vytýkány či byly
přímo judikaturou derogovány a jednak na to, jak se s těmito spornými otázkami
vyrovnává úprava současná, tj. zákon č. 2/1991 Sb., zákon o kolektivním vyjednávání,
ve znění pozdějších právních předpisů, a zejména pak relativně nový zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů. Problematika je o to
zajímavější, že současný zákoník práce si při svém vzniku dělal ambice nejen nahradit
stěžejní pracovněprávní normu, ale být normou, která by plně odpovídala aktuálním
potřebám společnosti, a která by současně odpovídala i evropským trendům v oblasti
úpravy pracovněprávních vztahů. Zákoník práce si mimo jiné kladl za cíl, že bude lépe a
přesněji zajišťovat práva jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů na smluvním základě při
respektování základních zásad právního státu. 3 Zda se tento záměr naplnil, zůstává
otázkou, na kterou odpoví až budoucnost. Časté až hektické změny nikoliv
nevýznamného charakteru, mám na mysli zejména derogující judikáty týkající se
nového zákoníku práce, ukazují, že vývoj pracovního práva v ČR není ani zdaleka
ukončen, a že v dohledné době lze očekávat další změny vždy po uskutečněných
parlamentních volbách, jak nasvědčuje současný vývoj a současné politické proklamace.
Druhá část práce navazuje z tohoto pohledu o mnoho méně spornou
problematikou řešení kolektivních sporů, jejíž těžiště, na rozdíl od výše zmíněného, leží
v zákoně o kolektivním vyjednávání. Jedná se o veskrze specifický způsob řešení sporů,
který řetězí jednotlivá fakultativní řízení vedoucí k východisku z daného sporu a
zároveň odráží osobitost kolektivních sporů a potřebu řešit je odlišnou cestou od cesty
občanskoprávní,

k jejímuž

využití

dochází

naopak

v případě

individuálních

pracovněprávních sporů.
2

Kubínková, N., Heppnerová, D., Hejduková, J.: Sociální dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců,
Českomoravská konfederace odborových svazů ve vydavatelství EDUCA SERVICE, Praha, 2007, str.
15 - 17.
3
Svoboda, I.: Zákoník práce s komentářem, Key Publishing s.r.o., Ostrava, 2008, str. 17.
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I. KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
1. Charakteristika kolektivních smluv

Kolektivní

smlouvu

můžeme

definovat

jako

„dvoustranný

písemný

pracovněprávní úkon, mající zároveň povahu normativního právního aktu, který je
výsledkem kolektivního vyjednávání mezi jeho subjekty (smluvními stranami), a který
upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a
povinnosti smluvních stran“.4

Kolektivní smlouva je vždy kompromisem mezi požadavky zaměstnanců, kteří
jsou v rámci vyjednávání o podmínkách dohody ex lege zastupováni příslušným
odborovým orgánem a mezi zájmy i samotnými možnostmi zaměstnavatelů. Snaha o
nalezení kompromisního řešení je motivována vůlí udržet ve společnosti, resp.
v podniku, sociální smír, který je zabezpečován právě kolektivní smlouvou coby právní
formou tohoto smíru.

1.1. Struktura kolektivních smluv

Co do struktury resp. co do obsahu kolektivní smlouvy můžeme rozlišovat tři její
části rozdílného charakteru a postavení:
(1) Hlavní význam kolektivní smlouvy spočívá v jejím charakteru coby
normativního právního aktu, jenž zakotvuje normativní závazky. V tomto rozsahu je
kolektivní smlouva, stejně jako jiné právní předpisy, pramenem práva. Normativní
význam kolektivní smlouvy zdůrazňuje i současný zákoník práce, který tak činí
v souladu s předchozí právní úpravou, tj. zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce. ZákPr
ve svém § 23 odst. 1 stanoví, že především v kolektivní smlouvě je možné upravit
mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, naopak
zakázáno je dle dikce tohoto ustanovení případné ukládání povinností jednotlivým
zaměstnancům 5 . Závazky a nároky, které kolektivní smlouvy obsahují, tak rozšiřují
okruh práv vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávního vztahu, přičemž se
4
5

Šubrt, B.: Odbory, zaměstnavatelé a právo, Nakladatelství Paris Karviná, 1995, str. 41.
Výslovný zákaz ukládat kolektivní smlouvou povinnosti jednotlivým zaměstnancům byl do ZákPr
vložen na podnět odborů.
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vztahují na individuálně neurčené zaměstnance. Opačný přístup, tj. přiřknutí práv
jednotlivým konkrétním zaměstnancům, by byl v rozporu s povahou normativního
právního aktu.
U zaměstnavatelů, u nichž je uzavřena kolektivní smlouva, je tudíž nezbytné
práva v rámci pracovního procesu hledat jak v zákoníku práce a prováděcích právních
předpisech, tak v kolektivních smlouvách, jež jsou právními dokumenty nižší právní
síly. V tomto rozsahu jsou kolektivní smlouvy považovány za tzv. normativní smlouvy
a jsou pramenem práva.
Nároky,

které

vzniknou

na

základě

kolektivní

smlouvy

jednotlivým

zaměstnancům, se uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců
z pracovněprávního vztahu, tj. cestou obecných, resp. občanskoprávních, soudů.
(2) V souladu s postavením kolektivní smlouvy coby dvoustranného právního
úkonu v ní nalezneme krom závazků normativní povahy taktéž závazky smluvněprávního neboli obligačního charakteru. Tyto smluvně-právní závazky jsou výlučně
kolektivní povahy, tzn., že z nich nevznikají práva či nároky jednotlivým zaměstnancům,
ale týkají se celého kolektivu zaměstnanců. V souladu s dikcí § 23 odst. 1 ZákPr se
jedná o práva a povinnosti účastníků kolektivní smlouvy. Tato část kolektivní smlouvy
tedy zakládá toliko závazky smluvních stran a v tomto rozsahu smlouvy nemůže jít o
pramen práva.
Spory o plnění závazků plynoucích z kolektivních smluv, z nichž nevznikají
nároky jednotlivým zaměstnancům, se na rozdíl od výše uvedeného řeší „specifickým
způsobem“, a to dle zákona o kolektivním vyjednávání, kterýžto postup je podrobně
popsán v II. části rigorózní práce.
(3) Nedílnou součástí kolektivní smlouvy jsou také ustanovení týkající se
smlouvy samotné, tj. zejména ustanovení o její účinnosti, otázky procedurálního
charakteru atd.
Kolektivní smlouvy jsou tedy svým charakterem smlouvami soukromoprávními,
které však v určité míře obsahují i prvky veřejnoprávní. Je tomu tak v částech
normativních,

kde stát

garantuje prostřednictvím

právních

norem

závaznost

kolektivních smluv i mimo okruh jejich účastníků a činí z nich pramen práva. Tyto
veřejnoprávní prvky lze v ještě zřetelnější míře spatřovat zejména v případě tzv. extenze
vyšších kolektivních smluv, kde stát zabezpečuje, resp. právními předpisy upravuje,
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proces rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na zaměstnavatele, pro
kterého není taková smlouva závazná s odkazem na ust. § 25 odst. 2 písm. a) ZákPr.6
Závěrem nutno dodat, že k tomu, aby kolektivní smlouva mohla plnit své poslání
prostředku ke zlepšení pracovních, sociálních a životních podmínek zaměstnanců,
poslání právního nástroje k dosažení sociálního smíru ve společnosti, resp. v podniku, či
poslání právního prostředku spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci atd., je
třeba, aby její přípravě byla věnována náležitá pozornost ze strany obou smluvních
subjektů, aby v ní obsažená práva a povinnosti byly jasně a konkrétně formulovány a
nedávaly tak prostor ke sporům o její aplikaci a v neposlední řadě, aby byla uzavřena
včas před datem zamýšlené účinnosti.7

1.2. Kolektivní smlouva versus vnitřní předpis

Kolektivní smlouva je významným „specifickým“ dvoustranným právním
úkonem pracovněprávních vztahů se zákonem stanovenými účastníky, který zakládá
práva a nároky zaměstnanců. V tomto ohledu je kolektivní smlouva považována za
„protipól“ vnitřního předpisu, který je naopak jednostranným právním úkonem
zaměstnavatele, jímž může zaměstnavatel stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní
práva v pracovněprávních vztazích.8

Problematika vnitřních předpisů byla významně ovlivněna nálezem Ústavního
soudu ze dne 12. 3. 2008 Pl. ÚS 83/06, ve kterém soud částečně vyhověl návrhu
skupiny poslanců ve věci zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce. Tento judikát přinesl významné změny ve vztahu mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci, a to ve prospěch prvně jmenované skupiny. Nález Ústavního soudu totiž
zrušil část první věty v ust. § 305 odst. 1 tak, že odstranil slova „u kterého nepůsobí
odborová organizace" a dále ust. § 305 odst. 1 věty druhé omezující zaměstnavatele,
u něhož působila odborová organizace, v možnosti vydávat vnitřní předpis. Pozměněná
znění zákoníku práce limitovala zaměstnavatele při vydávání vnitřních předpisů jakožto
hromadných pokynů tak, že jejich vydávání vázala na podmínku neexistence
6

Bělina, M. a kolektiv: Zákoník práce, Komentář, C.H.Beck , Praha, 2008, str. 108.
Jouza, L.: op. cit., str. 70.
8
Jouza, L.: Předpisy z pracovního práva, které vydává zaměstnavatel, RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON, Praha, 2004, str. 68.
7
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(nepůsobení) odborů u daného zaměstnavatele nebo na dohodu zaměstnavatele a odborů
o této kompetenci.
Obecným účelem vnitřního předpisu je stanovit vyšší než zákonné nároky
zaměstnanců v těch oblastech, kde takovou úpravu vztahů zákoník práce umožňuje.
Zaměstnavatel tak může poskytovat zaměstnancům rozsáhlejší soubor práv, než je
v pracovněprávních vztazích nutné podle zákoníku práce, který jej vymezuje formou
minimálního standardu, jinak řečeno formou minimálně zaručených práv. Jde zejména
o nároky, jejichž rozsah je v ZákPr uveden slovem „nejméně“ apod. Zákoník zároveň
zpravidla neobsahuje horní hranici rozsahu předmětných práv zaměstnance, kterou by
nebylo možné překročit. Limitující horní hranice nároku stanovena není. Přiznání
takového vyššího nároku je tak plně v pravomoci zaměstnavatele.
Naopak není přípustné vnitřním předpisem zakládat nové právní povinnosti,
blíže specifikovat povinnosti uložené ZákPr, ani jím nelze ukládat povinnosti
jednotlivým zaměstnancům. Vnitřní předpis nelze použít jako nástroj ke zvýšení
pravomocí zaměstnavatele v oblastech, kde to ZákPr nepřipouští.
. Lze uzavřít, že vnitřní předpis nemůže zúžit soubor práv kogentně daných
zákoníkem práce, může jej však rozšířit. Obdobně nemůže vnitřní předpis odebrat
některé z právních povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům, může je však
navýšit.9
Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s ostatními
právními předpisy, ani být vydán se zpětnou účinností. V opačném případě by byl
neplatný nejméně v části, která by nebyla v souladu s výše uvedenými zásadami.
Zvláštní formou vnitřního předpisu je pracovní řád. I tak lze mezi pracovním
řádem a vnitřním předpisem sledovat určité odlišnosti:
(1) Pracovní řád slouží k tomu, aby v souladu s právními předpisy blíže rozvedl
ustanovení zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů, a to dle zvláštních
podmínek u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní řád nemůže zaměstnancům ukládat
další povinnosti nad rámec zákona a nelze v něm ani omezovat, nebo zakládat nové
právní nároky zaměstnancům.
(2) Zaměstnavatel je i nadále povinen vyžádat si ve smyslu ust. § 306 odst. 4
ZákPr souhlas odborové organizace s vydáním pracovního řádu, pokud odbory
u zaměstnavatele působí. V opačném případě by bylo vydání nebo změna pracovního
9

Http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/index_view.php?id=343442.
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řádu neplatné. Ústavní soud totiž v rámci výše zmíněného nálezu, nález Pl. ÚS 83/06,
nevyhověl návrhu na zrušení ustanovení § 306 odst. 4 zákoníku práce. Na rozdíl od
kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu, které mohou upravovat pouze práva
zaměstnanců, mohou být v pracovním řádu upraveny i jejich povinnosti. Právní úpravou
je vytvořena možnost, aby si zaměstnanci zajistili ochranu svých sociálních zájmů
cestou odborové organizace. Pokud takového práva nevyužijí a odborovou organizaci si
neustanoví, pak zaměstnavatel logicky může vydat pracovní řád sám.
Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.
Vydat pracovní řád je obecně právem nikoliv povinností zaměstnavatele. Avšak
zaměstnavatelé uvedení v ust. § 303 odst. 1 zákoníku práce musejí vydat pracovní řád
povinně.
2. Subjekty kolektivní smlouvy
2.1. Základní klasifikace subjektů kolektivní smlouvy

Subjekty kolektivního pracovního práva obecně mají zvláštní charakter. Na
straně jedné musí vždy vystupovat určité organizované skupiny lidí – určité kolektivy,
které za tím účelem vybavuje pracovní právo nezbytnou právní subjektivitou a
způsobilostí k právním úkonům. Požadavky kladené na druhou smluvní stranu jsou
oproti tomu benevolentnější; zde coby zaměstnavatel může stát jak fyzická, tak
právnická osoba nebo též určitý kolektiv zaměstnavatelů.10

U kolektivních smluvních vztahů se situace dále komplikuje tím, že je třeba
rozeznávat dva okruhy subjektů, a to subjekty samotné kolektivní smlouvy jakožto
právního úkonu a subjekty právních vztahů z kolektivní smlouvy vyplývajících.11
V prvém případě tedy hovoříme o subjektech, které samotnou smlouvu uzavírají
a s ohledem na povahu kolektivní smlouvy coby dvoustranného právního úkonu jsou
zároveň subjekty práv a povinností plynoucích z obligační neboli smluvně-právní části
kolektivní smlouvy. V souladu s ust. § 25 odst. 1 ZákPr označujeme tyto subjekty jako
„účastníky smlouvy“. Ustanovení § 23 odst. 2 ZákPr stanoví, že účastníky kolektivní

10

Galvas, M.: Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska), Masarykova univerzita,
Brno – Právnická fakulta, Brno, 1995, str. 31.
11
Bělina, M. a kolektiv: Pracovní právo, 3. doplněné a přepracované vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str.
449.
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smlouvy jsou zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo více organizací
zaměstnavatelů a jedna nebo více odborových organizací.
Druhou skupinu představují všechny subjekty, na něž se kolektivní smlouva
vztahuje, resp. je pro ně závazná. Sem patří zejména subjekty, které samy právní
způsobilost účastnit se kolektivního vyjednávání nemají, ale na něž přímo dopadají
ustanovení normativní části kolektivní smlouvy, tj. jednotliví zaměstnanci toho
zaměstnavatele, který kolektivní smlouvu uzavřel. Výčet subjektů, pro něž je kolektivní
smlouva závazná, podává v prvé řadě ust. § 25 odst. 2 ZákPr. Taktéž je ale třeba zmínit
ust. § 24 odst. 1 ZákPr, které vztahuje závaznost kolektivní smlouvy i na zaměstnance nečleny odborové organizace, která kolektivní smlouvu uzavřela. Navíc je kolektivní
smlouva závazná též pro zaměstnavatele, na něž byla její závaznost v souladu s ust. § 7
a § 7a ZKV rozšířena.
Stěžejní rozdíl mezi první a druhou skupinou subjektů spočívá v tom, že
zatímco první skupina subjektů disponuje v rámci kolektivního vyjednávání jak právní
subjektivitou 12 , tak způsobilostí k právním úkonům, druhé skupině náleží v této
problematice toliko právní subjektivita. Prvně zmiňované subjekty jsou tedy způsobilé
jednak být nositeli práv a povinností založených kolektivní smlouvou a jednak na sebe
vlastním jednáním brát práva a závazky, resp. kolektivní smlouvu uzavřít. Druhá
skupina subjektů může být toliko nositelem práv a povinností založených kolektivní
smlouvou, přímo uzavřít ji však nemůže.

2.2. Odborová organizace

2.2.1. Historie odborových organizací
Počátky současné podoby odborového hnutí lze vysledovat na přelomu
osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy jeho podoba je důsledkem
především touhy po změně systému nastaveného ještě totalitním komunistickým
režimem. Samotné odbory jsou ovšem součástí české právní kultury po více než sto let.
Za výchozí datum zrodu našeho odborového hnutí je možno považovat 7. duben
1870, kdy rakouský parlament schválil zákon o koaliční svobodě.13 Dosavadní dělnické
spolky, zaměřené převážně na podpůrnou činnost, se potom transformovaly do
12

Právní subjektivita je způsobilost mít subjektivní práva a právní povinnosti. Viz Gerloch, A.: op. cit.,
str. 117.
13
Http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/158-3.
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odborových organizací, hájících všestranně a na legální bázi zájmy svých členů a
ostatních zaměstnanců. Tento zákon byl přijat pod tlakem dělnických demonstrací.
Pluralitní systém odborových organizací byl narušen dějinným vývojem v roce
1938, kdy pod tlakem došlo k zániku první republiky a odborové organizace přestaly
působit. V následujících letech se politická jednání ubírala směrem k tvorbě jednotné
odborové organizace. Tato však nedospěla ke kýženému výsledku. Později byly
Ministerstvem vnitra nuceně vytvořeny dvě nové organizace - Národní odborová
ústředna zaměstnanecká (NOÚZ) a mnohem menší Ústředí veřejných zaměstnanců,
které postupně pohltily všechny odborové spolky, svazy i ústředny. 14
Ke konci druhé světové války se v NOÚZ soustředily osobnosti, které svou
činností položily základy ke vzniku sjednocené odborové skupiny nazvané Revoluční
odborové hnutí (ROH). Přestože ROH bylo formálně zcela nepolitická a nadstranická
organizace, plně se do jejího chování prosazovala skrze vedoucí členy politika KSČ. Po
společenské proměně v roce 1989 se ustavily dva nové odborové svazy, a to Česká a
Slovenská konfederace odborových svazů a v rámci českých zemí Českomoravská
komora odborových svazů, která se po vzniku samostatné České republiky stala
vrcholným představitelem českého odborového hnutí.15

2.2.2. Odborová organizace a koaliční právo

Koaliční právo neboli právo svobodně se sdružovat, je jedním ze základních
občanských práv, které uznává každý demokratický stát. Na úrovni ústavního pořádku
ČR je upraveno v LZPS, a to jak v jejím čl. 20 odst. 1, tak v čl. 27 odst. 1, kde je
koaliční právo konkretizováno na pracovní procesy v systému sociálně tržního
hospodářství. Důvodem vzniku takových sdružení je specifický účel, kterým je ochrana
hospodářských a sociálních zájmů subjektů tohoto práva. Prováděcím právním
předpisem zmiňovaných ustanovení je zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který
mimo jiné upravuje jak zvláštní podmínky vzniku odborových organizací, tak
organizací zaměstnavatelů. Důležitým právním předpisem je v tomto směru též zákon č.
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších právních předpisů a za
zmínku stojí i zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi
14
15

Ibid.
Českomoravská komora odborových svazů přijala na svém II. sjezdu v roce 1998 změnu názvu na
Českomoravskou konfederaci odborových svazů.
Http://ww2.cmkos.cz/struktury.php.
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odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Posledně jmenovaný zákon však s ohledem
na řadu derogačních novel ztrácí na významu.

Projevem realizace práva svobodně se sdružovat za účelem ochrany
hospodářských a sociálních práv přitom nemusí být pouze zřízení odborové organizace,
ale např. i rady zaměstnanců. Ústavní soud svým rozhodnutím č. 116/2006 Sb.,
s účinností od 14. dubna 2008, zrušil do té doby v českém právním řádu platné
ustanovení vylučující souběžné působení odborové organizace a rady zaměstnanců u
téhož zaměstnavatele. Toto rozhodnutí představuje zásadní změnu pracovního práva,
neboť se tak otevírá možnost paralelního zřizování odborových organizací a
zaměstnanci volených rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Ústavní soud dospěl k názoru, že toto ustanovení neadekvátně
znemožňovalo přímou realizaci ústavního práva zaměstnanců zvolit si ten orgán, který
je bude v oblastech vymezených ustanoveními ZákPr zastupovat. Dle předešlé právní
úpravy totiž ZákPr nepřímo nutil zaměstnance k založení odborové organizace, a to bez
ohledu na to, jaká je jejich skutečná vůle. Zaměstnanci si tak nově mohou zcela
svobodně zvolit jinou formu zastupování tam, kde odbory mají malý počet členů, kde
nereprezentují zájmy většiny zaměstnanců, nebo kde působí jen u některé organizační
složky zaměstnavatele. Smyslem rady zaměstnanců je výhradně zajišťování
komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Naopak, a to v souladu s Úmluvou
č. 154 MOP, o kolektivním vyjednávání, nemají rady zaměstnanců právo kolektivně
vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, ani právo využívat prostředky sloužící
k řešení kolektivních sporů, tj. zejména právo na stávku. Jinak jsou rady zaměstnanců
plnohodnotnou institucí sociálního dialogu, která však v žádném případě nenahrazuje
funkci odborů.

2.2.3. Struktura odborových organizací

2.2.3.1 Základní organizace, odborové svazy, odborové konfederace

Nejmenším článkem struktury odborových organizací je tzv. základní organizace.
Ta může působit vždy jen na podnikové úrovni u konkrétního zaměstnavatele.
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Výjimkami jsou regionální základní organizace zastupující zaměstnance více než
jednoho zaměstnavatele, kdy tyto organizace působí pouze v určitém regionu.16

Vyšším odborovým orgánem jsou odborové svazy, které mají celorepublikovou
působnost, a v nichž jsou většinou sdruženi členové odborů nebo základní organizace
především podle profesního hlediska. Jedním z hlavních úkolů odborového svazu je
kolektivní vyjednávání, ať už se jedná o metodickou pomoc odborovým organizacím,
přímou účast při kolektivním vyjednávání, vzdělávací akce v této oblasti apod.

Třetím článkem soustavy odborových organizací je konfederace, která je
sdružením odborových svazů. Jindy je tento článek označován jako asociace nebo
federace. Rozdíl spočívá především v míře nezávislosti jednotlivých odborových svazů
vůči konfederaci, asociaci resp. vůči federaci. Konfederace je sdružení, jehož
typickým

znakem

je

značná

nezávislost

jeho

členů.

V České

republice

převládá konfederační princip.

Jak odbory, tak zaměstnavatelská sdružení ve svých základních dokumentech
zdůrazňují svoji reprezentativnost a nezávislost na politických stranách. Jako v jiných
zemích i v České republice odbory spolupracují spíše s levicovými stranami, zatímco
sdružení zaměstnavatelů spíše s pravicově orientovanými politickými stranami. 17

Každodenní činnost odborů je financována z příspěvků placených jejich členy
(nejčastěji odváděných srážkou ze mzdy prováděnou zaměstnavatelem), které se
rozdělují v dohodnutém poměru mezi odborové organizace v podnicích a vyšší
odborové orgány. Jednotlivé odborové svazy pak svými příspěvky financují činnost
Českomoravské konfederace odborových svazů.
Aby však placení členských příspěvků nedemotivovalo zaměstnance od vůle
odborově se organizovat, umožňuje ust. § 115 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, odečíst zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím ze základu daně
fyzických osob. Takto může člen odborové organizace odečíst částku do výše 1,5 %
zdanitelných příjmů. Obdobným způsobem postupuje zákon o daních z příjmů vůči

16
17

Http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/158-3.
Ibid.
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samotným odborovým organizacím, když v ust. § 19 odst. 1 stanoví, že takto získané
prostředky jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob.

2.2.3.2. Českomoravská konfederace odborových svazů

ČMKOS je v ČR největší odborovou konfederací, která sdružuje 35 profesních
odborových svazů a cca 800 000 členů. Tato konfederace je členem Mezinárodní
konfederace svobodných odborů (MKSO). Převážná většina odborových svazů
sdružených v ČMKOS se stala členy příslušných mezinárodních odvětvových
organizací (tzv. Sekretariátů – ITS), které existují při MKSO a úzce s ní spolupracují.
ČMKOS je dále členem Evropské odborové konfederace, Mezinárodní organizace práce
a spolupracuje např. s Odborovým poradním orgánem při OECD (Organisation for
economic co-operation and development) apod.18

Posláním ČMKOS je zejména:
- obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů
konfederace, kterými jsou jednotlivé odborové svazy v ní sdružené,
- prosazování požadavků členů konfederace ve vztahu ke státu, k zaměstnavatelským
sdružením a jiným subjektům,
- rozvíjení spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami, nadodvětvovými
odborovými organizacemi a dalšími mezinárodními institucemi,
- koordinace a obhajoba zájmů členů konfederace na celostátní i regionální úrovni.19
Takto široce vymezené cíle odborové konfederace se zároveň opírají o velmi
rozsáhlé pravomoci vyjednávat s jednotlivými články pilířů státní moci, zejména pak
prezidentem, parlamentem, vládou a ostatními orgány státní moci, správy a samosprávy,
s organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností
Činnost ČMKOS je zaměřena především na tvorbu a realizaci sociální politiky,
politiky zaměstnanosti, pojistných systému důchodového zabezpečení, daňových
předpisů a zásad činnosti neziskových organizací, účast v legislativním procesu, která
odborům v České republice přísluší stejně jako organizacím zaměstnavatelů přímo ze
zákona. Další pravomoci ČMKOS směřují do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, pracovního a životního prostředí, prosazování principů rovného zacházení,
18
19

Http://ww2.cmkos.cz/struktury.php.
Http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/158-3.
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rozvoje veřejných služeb. ČMKOS koordinuje společné činnosti členů konfederace
v oblasti kolektivního vyjednávání, v regionální politice aj. Zajišťuje právní pomoc a
poradenství v dohodnutých oblastech, odborové vzdělávání, odborový informační
systém, propagaci, průzkum veřejného mínění a zpracovávání odborných analýz a
prognóz.20
Potřebné je také zmínit, že samotná konfederace se do určité míry tříští do
Regionálních rad odborových svazů. Ty mají zastupovat ČMKOS jako celek, avšak
soustředit se na činnost v určitém regionu. Svoji práci tedy směřují shora
z celorepublikové úrovně do regionů. V rámci daného regionu jednají svým jménem
vůči příslušným institucím sociálních partnerů.

2.2.4. Odborová organizace coby subjekt kolektivní smlouvy

Zákon přiznává odborovým organizacím nemalá oprávnění v oblasti
pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména právo na informace, právo na projednání,
právo spolurozhodování či přímo samostatného rozhodování či právo kontroly
prováděné u zaměstnavatele. Mezi nejvýznamnější pak bezesporu patří právo
kolektivního vyjednávání.
Lze říci, že odborová organizace má v rámci kolektivního vyjednávání skutečně
výjimečné postavení. Odborová organizace je dle českého právního řádu jediným
možným reprezentantem zaměstnanců v rámci kolektivního vyjednávání. Ust. § 22
ZákPr ji ke kolektivnímu vyjednávání jednak ex lege zmocňuje, o odborové organizaci
tedy hovoříme jako o zákonném zástupci zaměstnanců, a jednak zdůrazňuje její
výjimečné postavení tím, že ji označuje za jediný možný subjekt takového vyjednávání.
Žádná jiná organizace či subjekt nepožívají právní způsobilosti za zaměstnance
kolektivní smlouvu uzavřít, resp. nenáleží mu v pracovněprávních kolektivních vztazích
způsobilost k právním úkonům. Případná dohoda např. s radou zaměstnanců by
z uvedeného důvodu nemohla být považována za kolektivní smlouvu, ale toliko za
„gentlemanskou dohodu“, která však není dohodou v právním smyslu a není tudíž
právně vymahatelná. U gentlemanských dohod jde pouze o morální závazek jejich
obsah plnit.21 Význam odborové organizace i samotného kolektivního vyjednávání je

20
21

Ibid.
Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertový, Z., Trylč, L.: Zákoník práce a související ustanovení
s podrobným komentářem k 1. 9. 2008, 1. vydání, Nakladatelství ANAG, 2008, str. 138.
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dále zdůrazněn ust. § 24 odst. 1 ZákPr, které vztahuje závaznost kolektivní smlouvy a
výhody z ní plynoucí i na zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.
O problematičnosti tohoto ustanovení podrobně níže (viz část 2.3.).

Otázka, který orgán je za odborovou organizaci a jejím jménem oprávněn jednat,
je řešena plně v intencích vnitřních předpisů příslušné organizace, konkrétně v intencích
jejích stanov, jak výslovně uvádí jak ZákPr, tak ust. § 6 odst. 2 písm. d) zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších právních předpisů. Smluvní
stranou kolektivní smlouvy přitom vždy zůstává sama odborová organizace jako celek.

2.2.5. Důsledky zániku odborové organizace

Dojde-li k zániku odborové organizace, která kolektivní smlouvu uzavřela a
žádná jiná odborová organizace, která by nastoupila na její místo, resp. do právních
závazků organizace předešlé, v podniku není, zůstane smlouva ve své normativní části,
tj. v části, která zakládá individuální práva a nároky zaměstnanců, i nadále platná a
závazky z ní plynoucí budou nadále vynutitelné. Naopak práva a povinnosti obsažené
ve

smluvně-právní,

neboli

obligační,

části

kolektivní

smlouvy,

se

stávají

nevymahatelnými; ohledně závazků odborové organizace navíc nastává nemožnost
plnění z důvodu zániku oprávněného subjektu.
2.2.6. Pluralita odborových organizací

Problematika vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy za situace, kdy
u zaměstnavatele působí více odborových organizací zaměstnanců, patří v právní úpravě
kolektivního pracovního práva k těm z nejspornějších. S ohledem na tuto skutečnost
zapojuji do následujícího výkladu též vývoj právní úpravy tohoto institutu v ČR, který
reflektuje nejednotnost přístupu a dává vyniknout pozitivům i negativům jednotlivých
právních úprav.

Původně výše zmíněnou problematiku upravoval zákon č. 120/1990 Sb., kterým
se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, tzv. zákon
o pluralitě odborů, který stanovoval pro odborové organizace povinnost jednat při
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uzavírání kolektivní smlouvy společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se jinak.
Pokud ovšem zaměstnavatel s „dohodou o jiném postupu“ nesouhlasí, neexistuje žádné
jiné řešení. Jestliže se tedy v takovém případě všechny odborové organizace na
kolektivní smlouvě neshodnou, dojde k zablokování kolektivního vyjednávání a
kolektivní smlouva nemůže být uzavřena vůbec.
Takový stav je samozřejmě krajně nepříznivý nejen pro odboráře, ale pro
všechny zaměstnance, kteří tak nemohou užívat výhod plynoucích z kolektivní smlouvy.
Odborové organizace, které se odmítají na společném postupu shodnout, si tak obrazně
řečeno - berou zaměstnance jako rukojmí. Jakkoliv početně malá odborová organizace,
o jejíž reprezentativnosti by se dalo s úspěchem pochybovat, tak může zcela zablokovat
jednání o uzavření kolektivní smlouvy.
Problematičnost

takové

právní

úpravy může

být

ještě

umocněna

v

případech účelově zakládaných odborových organizací, jejichž jediným cílem je
znemožnit uzavření kolektivní smlouvy. Nezřídka jsou to velmi malé organizace
ovládané zaměstnavateli, nebo jimi podporované finančními či jinými prostředky
s cílem podřídit je kontrole zaměstnavatelů.

Výše uvedené problémy se snaží, resp. snažil, překonat nový zákoník práce,
který tuto problematiku přejímá do své právní úpravy a výše zmíněný postup při
vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy doplňuje o princip, kdy v případě, že se
odborové organizace neshodnou na jednotném postupu, je zaměstnavatel oprávněn
uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi,
které mají největší počet členů u zaměstnavatele.
Zákoník práce tímto ustanovením otevřel možnost k tomu, aby v případě
nesouhlasu ze strany menší odborové organizace, byla tato vyloučena z dalšího
kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouva byla uzavřena s většinovými
odborovými organizacemi. Zmíněná právní úprava tak do českého právního řádu poprvé
zavádí princip reprezentativnosti odborů, který se zde do té doby neuplatňoval.22 Tato
právní úprava však neměla dlouhého trvání.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl ÚS 83/06,
částečně vyhověl návrhu skupiny poslanců ve věci zrušení některých ustanovení
22

Bělina, M.: Vybrané problémy postavení zástupců v pracovněprávních vztazích, elektronická publikace,
2007, http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni-pravo/files/belina.html.
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zákoníku práce. Tento derogační nález zrušil mimo jiné druhou větu ust. § 24 odst. 2
ZákPr, která zaváděla výše zmíněný princip reprezentativnosti odborů. Ústavní soud tak
učinil z důvodu rozporuplnosti tohoto ustanovení se zákazem zvýhodňovat jakoukoliv
odborovou organizaci v podniku nebo odvětví, jež je zakotven v LZPS. V odůvodnění
rozsudku uvádí Ústavní soud následující: „Z principu svobody odborového sdružování
plyne i rovnost odborových organizací tak, že žádná odborová organizace působící u
zaměstnavatele nesmí být zvýhodňována před ostatními, a to ani vzhledem k tomu, jaké
zaměstnance sdružuje, ani se zřetelem k počtu svých členů. To je ostatně zdůrazněno i v
§ 286 odst. 1 zákoníku práce, z něhož plyne, že zaměstnavatel musí tam uvedené
povinnosti plnit vůči všem odborovým organizacím u něj působícím, pokud nedojde k
jiné dohodě. Listina základních práv a svobod ve svém čl. 27 odst. 2 hovoří
jednoznačně; jakékoli zvýhodňování některé z odborových organizací v podniku nebo v
odvětví na úkor jiných je nepřípustné. Zde zakotvené právo není nikterak omezeno ani
prováděcím zákonem (srov. čl. 41 odst. 1 LZPS a contrario). Řešení potenciální
konfliktní situace, předvídané v § 24 odst. 2 větě druhé zákoníku práce (princip majority,
reprezentativnost), nelze tedy z ústavněprávního hlediska akceptovat. Nezbývá než
znovu připomenout, že ze základního ústavního principu rovnosti zejména vyplývá, že
rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být svévolné a především se nesmí s
různými subjekty, nacházejícími se ve stejné nebo srovnatelné situaci, zacházet
rozdílným způsobem, aniž by pro to existovaly objektivní a rozumné důvody. To lze
vztáhnout ve smyslu předmětného článku Listiny základních práv a svobod i na právo
koaliční.“
Navíc třeba zdůraznit, že dikce ustanovení zavádějící princip reprezentativnosti
odborů skutečně představovala nelogicky opačný přístup oproti § 286 odst. 1 ZákPr,
který v rámci spolurozhodování odborů, dává de facto každé odborové organizaci právo
veta, což je závažné např. při vydávání a změnách pracovního řádu.

V rámci právního dopadu rozhodnutí ÚS na kolektivní vyjednávání, resp.
na kolektivní smlouvy, je třeba rozlišit tři situace, které mohou nastat.23
(1) Kolektivní vyjednávání, která proběhla před účinností výše uvedené
legislativní změny a v souladu s předchozí platnou právní úpravou, resp. kolektivní
smlouvy, které byly na základě těchto vyjednávání uzavřeny před 14. 4. 2008, kdy
23

Buriánek, A.: Dopad rozhodnutí Ústavního soudu ČR na kolektivní vyjednávání, http://www.lokscl.cz/pravni_poradna/poradna_09/02_120508_vyjadreni_k_nalezu_us.pdf.
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nabylo účinnosti nové znění § 24 odst. 2, nejsou nálezem ÚS nijak dotčeny, a to ani v
případě, že byla při jejich uzavření upřednostněna některá z odborových organizací tak,
jak to v případě nedohody odborových organizací působících u jednoho zaměstnavatele
připouštělo dříve plané ust. § 24 odst. 2 věta druhá ZákPr. Tyto kolektivní smlouvy
nelze pro rozpor se zákonem napadat, neboť to vylučuje princip zákazu retroaktivity
nálezu ÚS.
(2) Stejně tak zůstávají nadále v platnosti i kolektivní smlouvy uzavřené dne
14. 4. 2008 nebo později, jejichž uzavření sice předcházelo kolektivní vyjednávání dle
předchozí právní úpravy, avšak tyto kolektivní smlouvy byly uzavřeny na základě
společného postupu, resp. dohody všech odborových organizací působících u daného
zaměstnavatele, tj. k upřednostnění pouze některých odborových organizací dle
dřívějšího znění § 24 odst. 2 věta druhá ZákPr zde nedošlo.
(3) Naopak kolektivní smlouvy, které byly uzavřeny dne 14. 4. 2008 nebo
později na základě kolektivních vyjednávání vedených v souladu s předchozí právní
úpravou, při jejichž uzavření nebyl dán souhlas některé z odborových organizací
působících u zaměstnavatele, jsou v důsledku nové právní úpravy neplatné. Tyto
kolektivní smlouvy je třeba znovu uzavřít v souladu s nynější právní úpravou. Při jejich
uzavření tedy musí být respektován názor všech odborových organizací působících u
daného zaměstnavatele. V případě všeobecné shody na jejím obsahu je uzavírána jediná
kolektivní smlouva. Naopak v případě neshody na znění jedné kolektivní smlouvy,
dochází k uzavření více kolektivních smluv avšak vždy se souhlasem všech odborových
organizací působících u daného zaměstnavatele.

Dle současné právní úpravy, resp. dle ust. § 24 odst. 2 ZákPr, tedy platí, že
působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření
kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi a odborové organizace
vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve
vzájemné shodě. V případě odborové plurality by tedy kolektivní smlouva uzavřená
pouze jednou odborovou organizací nebo jen některými odborovými organizacemi, byla
neplatná. Výjimkou z výše uvedeného pravidla je situace, kdy se odborové organizace
mezi sebou a zaměstnavatelem dohodnou na „jiném postupu“, například takovém, že
kolektivní smlouvu uzavře jménem všech jediná odborová organizace, nebo že každá
odborová organizace bude vyjednávat vlastní kolektivní smlouvu. V případě posledně
jmenované varianty je zároveň nezbytné určit osobní působnost všech kolektivních
25

smluv tak, aby byla vyřešena právní situace zaměstnanců, kteří nejsou členy žádné
odborové organizace, resp. tak, „aby byli pokryti všichni zaměstnanci bez ohledu na
jejich členství v odborové organizaci.“24

Osobně se domnívám, že určitý princip reprezentativnosti odborů zaměstnanců
je nezbytný s ohledem na výše zmíněné komplikace, které byly vytýkány již dikci
zákona č. 120/1990 Sb. Domnívám se, že není možné, aby jediná odborová organizace,
byť početně zcela marginální, zablokovala uzavření kolektivní smlouvy a tím i výhody
z ní plynoucí pro všechny zaměstnance. Na druhou stranu je třeba uznat, že původní
litera ust. § 24 odst. 2 ZákPr, podle které byl zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní
smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, které mají
největší počet členů u zaměstnavatele, jestliže se odborové organizace na společném
postupu neshodnou, nebyla úplně „šťastnou“. Problematickou se jeví skutečnost, že
dikce tohoto ustanovení vycházela toliko z relativní většiny zaměstnanců, když hovořila
o odborových organizacích, které mají největší počet členů. Taková dikce zákona
v praxi znamená, že z kolektivního vyjednávání mohou být vyloučeny i relativně silné
odborové organizace, avšak početně o něco menší oproti sporné odborové organizaci.
Stejně tak ale může v praxi dojít k tomu, že z kolektivního vyjednávání bude vyloučena
sama početně nejsilnější odborová organizace, a to za situace, kdy se ostatní odborové
organizace v rámci kolektivního vyjednávání spojí a dohromady tak co do počtu přečíslí
nejsilnější odborovou organizaci. Daleko vhodnější a „spravedlivější“ by se v tomto
směru jevilo zakotvení potřeby absolutní většiny zaměstnanců, tj. nadpoloviční většiny
všech, kteří jsou odborově organizováni, ne-li zakotvení ještě vyššího procenta
zaměstnanců.25

Pro úplnost třeba dodat, že v rámci mezinárodního ani evropského práva není
problematika

plurality

odborových

organizací

a

tedy

ani

princip

jejich

reprezentativnosti řešen. Je tedy plně v intencích vnitřní legislativy jednotlivých států,
jak tuto otázku řeší a k jaké z výše nastíněných variant se přikloní. Při srovnání
jednotlivých právních úprav přitom můžeme konstatovat, že většina států, zejména pak
24

Jakubka, J., Hloušková, P., Hofmannová, E., Schmied, Z., Šubertová, Z., Tomandlová, L., Trylč, L.:
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2008,
Nakladatelství ANAG, Olomouc, 2008, str. 85.
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Bělina, M.: Vybrané problémy postavení zástupců v pracovněprávních vztazích, elektronická publikace,
2007, http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni-pravo/files/belina.html.
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členské státy EU, jako Francie, Itálie, Belgie, Rakousko a řada dalších, princip
reprezentativnosti odborů zakotvuje.

Dikce ust. § 25 odst. 1 a 2 ZákPr uvádí, že kolektivní smlouva je vedle řady
dalších subjektů závazná pro tu odborovou organizaci, která kolektivní smlouvu sama
uzavřela, a v případě kolektivní smlouvy vyššího stupně také pro ty odborové
organizace, za něž tak učinila jiná oprávněná odborová organizace. V případě, že tedy
platná a účinná kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou
organizací, případně odborovými organizacemi, nebudou z ustanovení této kolektivní
smlouvy nové odborové organizaci, tedy té, která sama není smluvní stranou kolektivní
smlouvy, vyplývat žádná práva ani povinnosti. Sama judikatura, která se k této
problematice vztahuje, konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 223/2004,
ve svém odůvodnění uvádí, že nelze souhlasit s názorem, podle kterého se nově vzniklá
odborová organizace stane smluvní stranou platné kolektivní smlouvy dnem, kdy u
zaměstnavatele začala působit. Změna okruhu účastníků platné kolektivní smlouvy
může být vyvolána pouze souhlasným projevem vůle smluvních stran. Uvedený princip
byl v dané kauze rozporován v souvislosti se závazkem zaměstnavatele sjednaného
kolektivní smlouvou poskytovat odborové organizaci příspěvek na její činnost. Nově
vzniklá odborová organizace si tak neoprávněně činila nárok na příspěvek
zaměstnavatele individuálně dojednaný s jiným subjektem, resp. s jinou odborovou
organizací.
Na druhou stranu je však nutné respektovat čl. 27 odst. 2 LZPS a ratifikované
úmluvy MOP, zejména úmluvu č. 98, o právu se organizovat a kolektivně vyjednávat,
které zakazují jakékoli zvýhodňování některých odborových organizací na úkor jiných v
podniku nebo odvětví. S ohledem na výše uvedené, je v případě vzniku nové odborové
organizace u zaměstnavatele vždy žádoucí nově též upravit vzájemné vztahy mezi
zaměstnavatelem a všemi odborovými organizacemi, které u něj doposavad působí tak,
aby nedošlo k porušení zmíněného zákazu diskriminace. V každém případě je
zaměstnavatel v souladu s ust. § 277 ZákPr povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům
zaměstnanců, tj. i všem odborovým organizacím, podmínky pro řádný výkon jejich
činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném
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rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a
technický provoz a náklady na potřebné podklady.26

Poměrně komplikovanou se může zdát právní úprava při sjednávání dodatku
ke kolektivní smlouvě za situace, kdy je tato možnost v souladu s ust. § 8 odst. 5 ZKV
v kolektivní smlouvě přímo dojednána. V takovém případě se totiž při změně kolektivní
smlouvy postupuje jako při jejím uzavírání, tj. též v souladu s ust. § 24 odst. 2 ZákPr,
a při zahájení kolektivního vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě je nutné
respektovat změnu situace, ke které u zaměstnavatele v průběhu platnosti kolektivní
smlouvy došlo. Z uvedeného vyplývá, že pokud nebude v daném případě mezi
zaměstnavatelem a dotčenými odborovými organizacemi uzavřena dohoda o jiném
postupu, musí všechny odborové organizace zahájit vyjednávání o dodatku ke
kolektivní smlouvě společně, nebo v případě, že kolektivní vyjednávání zahájí
zaměstnavatel, na jeho návrh společně reagovat. Jestliže tedy dojde k vyjednávání o
dodatku k platné kolektivní smlouvě, po jejímž uzavření byla založena nová odborová
organizace, stane se nově i tato organizace smluvní stranou kolektivní smlouvy
v případě, že bude dodatek přijat. Tím, že jsou původní smluvní strany kolektivní
smlouvy povinny respektovat ustanovení o pluralitě odborů při kolektivním vyjednávání,
dojde při schválení dodatku automaticky k rozšíření počtu smluvních stran. Jestliže tedy
původní smluvní strany kolektivní smlouvy zahájí při platném právním stavu kolektivní
vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě, de facto souhlasí s tím, že okruh
účastníků smlouvy bude rozšířen. Zahájit kolektivní vyjednávání o dodatku ke
kolektivní smlouvě však není povinností původních smluvních stran – pokud by k němu
nedošlo, okruh smluvních stran a závaznost vzájemných smluvních závazků by zůstala
nedotčena. Stejně tak, pokud nebude dodatek schválen.27
Pokud je ale sjednáván dodatek kolektivní smlouvy v rámci níž změna dle ust.
§ 8 odst. 5 ZKV dohodnuta není, nepostupuje se jako při sjednávání nové kolektivní
smlouvy a k výše zmíněnému rozšíření smluvních stran nedochází.

26

Tomek, V.: S kým musí zaměstnavatel jednat o dodatku ke kolektivní smlouvě, Bulletin Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, (36) 12/2008,
http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2008/36.html.
27
Tomek, V.: ibid.
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2.3. Aplikace kolektivní smlouvy na členy i nečleny odborové organizace

Zákoník práce vychází z koncepce, že odborové organizace působí
v pracovněprávních vztazích jako zástupci všech zaměstnanců daného zaměstnavatele a
kolektivně tudíž vyjednávají za všechny zaměstnance bez ohledu na jejich odborovou
organizovanost.28
Odborová organizace dle ust. § 24 odst. 1 ZákPr uzavírá kolektivní smlouvu také
za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Toto ustanovení přitom kopíruje
dikci § 5 odst. 3 ZKV ve znění účinném do 31. 12. 2006. Jedná se tudíž o tradiční
právní úpravu, která byla toliko přesunuta do jiného právního předpisu, ovšem její
obsah zůstal beze změny. Právě uvedené tak jen dokládá skutečnost, že model
výlučného postavení odborové organizace, která ex lege reprezentuje všechny
zaměstnance, je typický zejména pro posttotalitní země jakožto pozůstatek minulých
režimů.29
Takto nastavený model sociální reprezentace je však značně diskutabilní.
Existuje závažná pochybnost o ústavnosti této právní úpravy, neboť odborovým
organizacím plyne právo sjednávat kolektivní smlouvy i za nečleny odborů přímo ze
zákona a nikoliv na základě smluvního zmocnění. Takovou právní úpravu je možné
považovat za nedemokratickou a tudíž rozporuplnou s dikcí čl. 1 odst. 1 Ústavy České
republiky. 30 Přestože zaměstnanec provedl svobodnou volbu dle dikce čl. 27 odst. 1
LZPS, z níž a contrario vyplývá právo nesdružovat se s jinými na ochranu svých
hospodářských a sociálních práv, ZákPr tento projev vůle obešel a vztáhl důsledky
členství v odborové organizaci i na zaměstnance nečleny. Vzhledem k tomu, že výše
zmíněné právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských
a sociálních práv je v LZPS zaručeno každému, může kterýkoli zaměstnanec, pokud
bude chtít požívat výhod plynoucích z kolektivní smlouvy, která by se měla vztahovat
toliko na členy odborové organizace, do odborové organizace vstoupit. 31 Další závažný
nedostatek, který je v takovém modelu sociální reprezentace spatřován, spočívá ve
skutečnosti, že zaměstnanec, který není členem odborové organizace, nemá žádný
28

Jakubka J., Hloušková P., Hofmannová E., Schmied Z., Šubertová Z., Tomandlová L., Trylč L., op. cit.,
str. 84.
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Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertový, Z., Trylč, L.: op. cit., str. 141.
30
Čl. 1 odst. 1 Ústavy: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na
úctě k právům a svobodám člověka a občana.“
31
Hochman, J., Kottnauer, A., Ulehlová, H., Trylč, L.: Zákoník práce, Komentář a předpisy a judikatura
souvisící, Linde Praha a.s., Praha, 2007, str. 134-135.
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způsob jak ovlivnit či alespoň jak se vyjádřit k názorům a postojům odborové
organizace, která kolektivně vyjednává i za něj. Do jaké míry pak hájí odborová
organizace skutečné hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců zůstává diskutabilní.32
Argumenty o rovném postavení zaměstnanců či zákazu diskriminace tak v tomto
případě neobstojí.
Přes uvedené důvody diskutabilnosti takové právní úpravy tedy platí, že
v kolektivních pracovněprávních vztazích, resp. v rámci kolektivního vyjednávání,
reprezentuje odborová organizace všechny zaměstnance. Odlišná situace může nastat
pouze v případě plurality odborových organizací, pokud se ty, jak bylo podrobně
popsáno v části 2.3. rigorózní práce, dohodnou se zaměstnavatelem na jiném postupu
kolektivního vyjednávání, než jaký stanoví ZákPr.
Naopak u individuálních pracovněprávních vztahů je princip sociální
reprezentace všech zaměstnanců překonán. Ust. § 286 odst. 2 ZákPr stanoví, že působíli u zaměstnavatele více odborových organizací, primárně za zaměstnance jedná ta
organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově
organizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším
počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li zaměstnanec
jinak. Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případě plurality odborových organizací
může zaměstnanec, který není členem žádné z nich jakoukoliv z těchto organizací
požádat, aby hájila jeho hospodářské a sociální zájmy. Vzhledem k dikci ustanovení
hovořící o jednostranném „určení organizace zaměstnancem“ můžeme dovodit, že
k takovému určení může dojít i proti vůli odborové organizace.
Podrobně se k problematice citovaného ustanovení vyjádřil Ústavní soud
v nálezu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/03. V uvedeném nálezu dospěl ÚS
k závěru, že ust. § 286 odst. 2 věta druhá ZákPr není možné zúženě vykládat tak, že
zaměstnanec má právo toliko určit některou jinou odborovou organizaci, aby za něj
jednala, ale je třeba jej vykládat v širším slova smyslu, a to tak, že ingerenci odborové
organizace může vyloučit úplně. Navíc se Ústavní soud zabýval otázkou, zda je možné
při výkladu tohoto ustanovení jít ještě dále, resp. zda je možné tohoto ustanovení využít
i za situace, kdy u zaměstnavatele působí toliko jediná odborová organizace. Takovou
situaci jednak zákon výslovně nezmiňuje, a jednak je třeba říci, že odborné názory na
takový do určité míry extenzivní výklad citovaného ustanovení se různily. Ústavní soud
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však dospěl k závěru, že takový výklad možný je a napříště tak platí, že i za situace, kdy
u zaměstnavatele působí toliko jediná odborová organizace, může zaměstnanec
jednostranným právním úkonem vyloučit její ingerenci v případě individuálních
pracovněprávních vztahů.33

2.4. Zaměstnavatel
2.4.1. Zaměstnavatel coby subjekt kolektivní smlouvy

Podnikovou kolektivní smlouvu uzavírá zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů,
kolektivní smlouvu vyššího stupně jedna nebo více organizací zaměstnavatelů. Viz ust.
§ 23 odst. 4 ZákPr.

Organizace zaměstnavatelů, které uzavírají kolektivní smlouvu, mají být
založeny dle ust. § 16 odst. 2 zákona o sdružování občanů, na který ZákPr výslovně
odkazuje. Pro právo zaměstnavatelů svobodně se sdružovat za účelem ochrany
hospodářských a sociálních zájmů, platí, co bylo výše zmíněno u odborové organizace
v rámci realizace práva koaličního, viz část 2.2.2. Organizace zaměstnavatelů jednají za
své členy, přičemž podrobnosti, tj. zejména oprávněný orgán k vyjednávání o kolektivní
smlouvě, určí stanovy organizace.
Pokud zaměstnavatel z organizace zaměstnavatelů vystoupí, nemá takové
počínání vliv na jeho povinnost i nadále plnit závazky sjednané v kolektivní smlouvě
vyššího stupně. Z uvedeného důvodu stanoví ZákPr ve svém ust. § 25 odst. 2 písm. a)
závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně i pro zaměstnavatele, kteří v době
účinnosti kolektivní smlouvy z organizace vystoupily. Kolektivní smlouva je v takovém
případě pro zaměstnavatele závazná po celou dobu své účinnosti. Spíše výjimečně pak
dochází k tomu, že v období účinnosti kolektivní smlouvy dojde k zániku samotné
organizace zaměstnavatelů, která smlouvu uzavřela. I v takovém případě zůstávají
jednotliví zaměstnavatelé vázáni obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, a to až do
konce doby její účinnosti.34
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Postavení zaměstnavatelů, jakožto jednotlivců a otázky s tím souvisící řeší
zejména ust. § 7 an. ZákPr. Zaměstnavatelem se pro účely ZákPr rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.
V souvislosti s kolektivním vyjednáváním je pak důležité zodpovědět otázku, kdo je
oprávněn za zaměstnavatele jednat, resp. kdo je oprávněn účastnit se kolektivního
vyjednávání a následně za zaměstnavatele uzavřít kolektivní smlouvu.
Je-li zaměstnavatelem právnická osoba, řídí se její právní úkony ust. § 20
občanského zákoníku. Ten stanoví, že právní úkony právnické osoby ve všech věcech, tj.
i v rámci kolektivního vyjednávání a následného uzavření kolektivní smlouvy, činí ti,
kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou
nebo zákonem. Typicky bude takové úkony činit statutární orgán právnické osoby. Za
právnickou osobu mohou činit právní úkony i její pracovníci nebo členové, pokud je to
stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich
pracovnímu zařazení obvyklé.
Zaměstnavatel - fyzická osoba činí v pracovněprávních vztazích právní úkony
sám nebo, jak stanoví ZákPr, jimi pověří třetí osobu.
A konečně v situaci, kdy je zaměstnavatelem organizační složka státu, činí
právní úkony v pracovněprávních vztazích vedoucí organizační složky státu. Další
zaměstnanci tak mohou činit za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších
právních předpisů.
Nadto ustanovení ust. § 12 ZákPr odkazující na použití občanského zákoníku
připouští,

aby

se

zaměstnavatelé

na

základě

písemné

plné

moci

nechali

v pracovněprávních vztazích, tj. i při kolektivním vyjednávání a uzavření kolektivní
smlouvy, zastupovat fyzickou či právnickou osobou. Na druhou stranu však ustanovení
o možnosti zastoupení na základě plné moci není možné vztáhnout na odborovou
organizaci, a to z důvodu kogentní povahy § 22 ZákPr, který právo uzavřít kolektivní
smlouvu za zaměstnance uděluje výhradně odborové organizaci. V případě odborové
organizace tedy není možné ani smluvní cestou přenést výše zmiňované právo na jiný
subjekt.
Pro obě smluvní strany kolektivní smlouvy, tj. jak pro zaměstnavatele, popř.
organizaci zaměstnavatelů, tak pro odborovou organizaci či organizace, je přitom
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společné, že jiná osoba či orgán může být oprávněn ke kolektivnímu vyjednávání a jiný
k samotnému uzavření kolektivní smlouvy.35

2.4.2. Důsledky zániku zaměstnavatele

Dojde-li k zániku zaměstnavatele, u nějž byla kolektivní smlouva sjednána,
neznamená to nezbytně taktéž zánik kolektivní smlouvy v celé své šíři, resp. co do práv
z ní plynoucích jednotlivým zaměstnancům. Pokud na místo původního zaměstnavatele
nastupuje

zaměstnavatel

nový,

dochází

k přechodu

práv

a

povinností

z pracovněprávních vztahů, a to včetně práv a závazků plynoucích z normativní části
kolektivní smlouvy, kterou předešlý zaměstnavatel platně uzavřel. Co do ujednání
obligační povahy kolektivní smlouva zaniká.36
Uvedené judikoval Nejvyššího soudu ČR, a to rozsudkem ze dne 31. října 2000,
sp. zn. 21 Cdo 1422/2000, a obdobně pak rozsudkem ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn.
21 Cdo 187/2006, které se oba věnují přechodům práv zaměstnanců vyplývajících z
kolektivní smlouvy z důvodu zrušení původního zaměstnavatele. Pro dále uvedené je
rovněž irelevantní fakt, že zaměstnavatelem zde byl stát a nikoliv podnikatel vyslovené závěry lze bez dalšího použít na zaměstnavatele obecně. Nejvyšší soud ČR
judikoval následující: „Pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů je
charakteristické, že na přejímajícího zaměstnavatele přechází všechna práva a
povinnosti, jež byly doposud (do dne přechodu práv a povinností) mezi zaměstnancem a
jeho dosavadním zaměstnavatelem založeny (…). V ustanoveních, která upravují
individuální nebo kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž
vznikají nároky blíže neurčenému okruhu jednotlivých zaměstnanců, má kolektivní
smlouva normativní povahu. Normativní závazky z kolektivní smlouvy je třeba
považovat v širším smyslu za pramen práva (kolektivní smlouva tu plní funkci právního
předpisu), neboť nároky, které vznikly z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům,
se uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z pracovního poměru. Ostatní
závazky, z nichž nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, nebo které upravují
další práva a povinnosti smluvních stran, pak mají pouze povahu smluvně-právní; v této
části je třeba kolektivní smlouvu posuzovat stejně jako ostatní dvoustranné právní
úkony. (…) Obsahem pracovněprávního vztahu jsou nepochybně nároky, které vznikají
35
36

Bělina, M. a kolektiv: op. cit., str. 451.
Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertový, Z., Trylč, L.: op. cit., str. 137.
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z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům (normativní závazky). Přejímající
zaměstnavatel přebírá normativní závazky z kolektivní smlouvy ve stejné podobě (za
stejných podmínek), v jaké by z kolektivní smlouvy vznikaly, kdyby k přechodu
(výkonu) práv a povinností z pracovněprávních vztahů vůbec nedošlo, a to až do doby,
dokud neuplyne doba, na kterou byla kolektivní smlouva uzavřena, nebo dokud jinak
neztratí svou účinnost.“
Nejvyšší soud ČR tak danou situaci posoudil eurokonformně, a to v souladu s čl.
3 odst. 3 směrnice Rady 2001/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo
částí podniků nebo závodů.
Co se však v souvislosti s uvedenými judikáty jeví jako značně rozporuplné
a diskutabilní je skutečnost, že Nejvyšší soud ČR se zmíněnými rozhodnutími vyslovil
pro zachování veškerých práv a nároků převáděných zaměstnanců, které jim plynou
z kolektivní smlouvy uzavřené předchozím zaměstnavatelem a to přesto, že ostatní
zaměstnanci, tj. ti nepřevádění, tato práva po dobu platnosti dané kolektivní smlouvy
mít nebudou. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, byť v souladu se sekundárním
pramenem komunitárního práva - směrnicí 2001/23/ES - se proto může jevit jako
odporující jednak základním ustanovením zákoníku práce, konkrétně ust. § 13 odst. 2
písm. c) či ust. § 110 odst. 1, jakož i primárnímu prameni komunitárního práva Smlouvě o Evropských společenstvích. Z uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu ČR
vyplývá, že byla dána přednost zachování práv převáděných zaměstnanců před právem
ostatních zaměstnanců přejímajícího zaměstnavatele na rovné zacházení, pokud jde o
jejich odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité
hodnoty.37
3. Druhy kolektivních smluv

V rámci kolektivního vyjednávání můžeme v souladu s ust. § 23 odst. 4 ZákPr
rozlišovat dva druhy, resp. dva stupně kolektivních smluv - podnikovou kolektivní
smlouvu a kolektivní smlouvu vyššího stupně.

37

Smejkal, J.: K přechodu práv a povinností zaměstnanců, http://pravniradce.ihned.cz/2-22809850F00000_d-9b.
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3.1. Podniková kolektivní smlouva

Podniková

kolektivní

smlouva

je

kolektivní

smlouva

uzavřená

mezi

zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více
odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele, ust. § 23 odst. 4 písm. a) ZákPr.
Od 1. 1. 2007 tak jde o novou možnost, aby podnikovou kolektivní smlouvu uzavřelo i
více zaměstnavatelů s jednou nebo i více odborovými organizacemi. Právní úprava tak
stranám umožňuje uzavřít i tzv. skupinové kolektivní smlouvy, například v uskupení
podniků vlastnicky propojených do koncernů.
U zaměstnavatele může být podle okolností, zejména s ohledem na jeho
organizační strukturu, uzavřena jedna nebo i více podnikových kolektivních smluv,
například pro větší organizační jednotky zaměstnavatele. Podniková kolektivní smlouva
se tedy může, ale nezbytně nemusí, vztahovat na celou organizační strukturu
zaměstnavatele. V souladu se zákonem je možné vedle podnikové kolektivní smlouvy
s „celopodnikovou“ působností uzavřít kolektivní smlouvy pro jednotlivé organizační
jednotky, jako jsou odštěpné závody, profesní skupiny zaměstnanců apod.

Mezi kolektivními podnikovými smlouvami, resp. mezi kolektivní smlouvou
s celopodnikovou působností a kolektivními smlouvami na různých nižších úrovních
řízení, nejde o vztah nadřízenosti a podřízenosti, ale o rovnocenný právní vztah
kolektivních podnikových smluv téhož zaměstnavatele. Z uvedeného důvodu není
možné ani v samotné kolektivní smlouvě sjednat, že ustanovení kolektivních smluv na
úrovni organizačních jednotek jsou neplatná v rozsahu, v jakém by případně byla
v rozporu s kolektivní smlouvou celopodnikové působnosti. Stejně tak ujednání o
přednosti podnikové kolektivní smlouvy s celopodnikovou působností před na druhém
místě jmenovanými smlouvami by bylo neplatné.38
Případný rozpor v ustanoveních jednotlivých kolektivních podnikových smluv
by se řešil dle ustanovení občanského zákoníku o vázanosti zaměstnavatele právním
úkonem, jímž došlo k překročení pravomocí, které způsobilo předmětnou kolizi.
Z jiného důvodu než je překročení kompetencí k předmětnému rozporu dojít nemůže a
v praxi tak jde o situace spíše výjimečnou. 39 V souladu s ust. § 20 odst. 2 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, platí, že dojde-li
38
39

Šubrt, B.: op. cit., str. 50.
Bělina, M. a kolektiv: op. cit., str. 447.
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k takovému překročení kompetencí, vznikají zaměstnavateli práva a povinnosti jen
pokud se dotčený právní úkon týká předmětu činnosti zaměstnavatele a jen tehdy, jde-li
o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. Nárok, který v takovém případě
plyne zaměstnanci z kolektivní smlouvy, je zásadně nutné uspokojit.
3.2. Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně je smlouva uzavřená pro větší počet
zaměstnavatelů, a to dle § 23 odst. 4 písm. b) ZákPr mezi organizací nebo organizacemi
zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo odborovými organizacemi.
Počet zaměstnavatelů, pro něž je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavírána
není zákonem blíže stanoven. To v důsledku znamená, že minimální počet
zaměstnavatelů jsou dva a maximální počet omezen není. Kolektivní smlouvy vyššího
stupně pokrývají většinou jednotlivá hospodářská odvětví, případně jsou uzavírány i pro
jednotlivé obory činností. Taktéž KSVS uzavírané pro jednotlivé regiony jsou možnou
alternativou – ta však v ČR využívána není.
ZákPr ani ZKV však výslovně neřeší otázku, zda je možné na jednoho
zaměstnavatele vztáhnout více kolektivních smluv vyššího stupně. Z ust. § 7a písm. e)
ZKV, které vylučuje rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na ty
zaměstnavatele, pro něž je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně, můžeme
dovodit, že vůlí zákonodárce je vyhnout se takové situaci. Pro jednoho zaměstnavatele
by tedy měla vždy platit toliko jediná kolektivní smlouva vyššího stupně. Dle mého
názoru však, a to s ohledem na liberální zásadu zakotvenou v ust. § 2 ZákPr - co není
zakázáno, je dovoleno – není možné takovou situaci vyloučit nebo považovat později
sjednanou smlouvu z výše uvedeného důvodu za neplatnou.
3.3. Společná ustanovení podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy
vyššího stupně

Zákoník práce předpokládá v řadě svých ustanovení podrobnější úpravu práv a
nároků obsaženou v kolektivní smlouvě. Pokud není výslovně stanoveno, ve které
z kolektivních smluv lze úpravu provést, platí, že může jít o úpravu jak v podnikové
kolektivní smlouvě, tak v kolektivní smlouvě vyššího stupně.
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Mezi podnikovou kolektivní smlouvu a kolektivní smlouvu vyššího stupně
neexistuje vztah přímé souvislosti a tudíž otázka podřazenosti či nadřazenosti jedné
kolektivní smlouvy nad druhou zde nepřipadá v úvahu. Vztah kolektivních smluv
upravuje zákoník práce toliko ve svém § 27 odst. 1, když stanoví, že podniková
kolektivní smlouva nesmí upravovat práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně, jinak je
v předmětném rozsahu neplatná. Práva zaručená kolektivní smlouvou vyššího stupně
jsou v tomto směru určitým zaručeným minimem, pod jejichž hranici se zaměstnavatel
při úpravě práv a nároků zaměstnanců na podnikové úrovni nemůže platně dostat.
Vyjma případu právě zmíněné neplatnosti, nemůže kolektivní smlouva vyššího stupně
způsobit neplatnost závazků podnikové kolektivní smlouvy, ani na ni jiným způsobem
přímo působit. Výslovné vyloučení platnosti podnikové kolektivní smlouvy smlouvou
vyššího stupně tedy nepřichází v úvahu a bylo by neplatné. Mezi oběma stupni
kolektivních smluv existuje toliko vztah nepřímé souvislosti.
S tímto rovnocenným postavením obou dvou druhů kolektivních smluv souvisí,
že z ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně vznikají práva a povinnosti
dotčeným subjektům přímo, tedy nikoli prostřednictvím podnikových kolektivních
smluv. V těch případech, kdy podniková kolektivní smlouva opakuje závazky již jednou
obsažené v kolektivní smlouvě vyššího stupně, k čemuž v praxi běžně dochází,
hovoříme o zcela nadbytečném zdvojení týchž závazků, které je v tomto směru
považováno za nežádoucí.

Podle výslovné úpravy zákoníku práce, konkrétně ust. § 23 odst. 3, není možné
obcházet úpravu tohoto zákona týkající se kolektivních smluv tak, aby byla
s jednotlivými zaměstnanci uzavřena na jedné listině nepojmenovaná smlouva dle ust.
§ 51 občanského zákoníku a tím nahrazena kolektivní smlouva a zároveň de facto
vyloučena působnost odborové organizace, kterou jí zákon svěřuje. Pokud tedy zákon
výslovně stanoví, že některé otázky mohou být upraveny výhradně prostřednictvím
kolektivní smlouvy, nelze takovou podmínku obejít nepojmenovanou ani žádnou jinou
smlouvou či rozhodnutím.40

40

Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertový, Z., Trylč, L.: op. cit., str. 138.
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3.4. Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

Jedním z nejproblematičtějších, resp. nejspornějších, institutů kolektivního
pracovního práva je rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně.
V současné době je tento institut zakotven v ustanoveních § 7 a § 7a ZKV. Jak ale
dokládá judikatura Ústavního soudu i samotný proces přijímání současně platných
ustanovení ZKV v rámci novelizace textu zákona k l. 7. 2005, kdy Poslanecká
sněmovna musela přehlasovat jak nesouhlas Senátu, tak veto prezidenta republiky, není
ani ohledně současné právní úpravy všeobecné shody. Právě z důvodu nejednotného
přístupu a značné problematičnosti tohoto institutu zahrnuji do následujícího výkladu i
jeho vývoj v právním řádu ČR.

Do konce března 2004 umožňovalo ust. § 7 ZKV, aby Ministerstvo práce a
sociálních věcí (dále také MPSV) právním předpisem resp. vyhláškou stanovilo, že
kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členy
organizace zaměstnavatelů, která tuto smlouvu uzavřela, a to za předpokladu, že se
jednalo o zaměstnavatele s obdobnou činností a obdobnými ekonomickými a sociálními
podmínkami, kteří měli sídlo na území příslušné republiky, a nebyla pro ně závazná
kolektivní smlouva vyššího stupně.

Námitky vznesené proti deficitům ústavnosti výše zmíněného ustanovení lze
roztřídit do čtyř skupin. První tvoří námitky týkající se omezení smluvní svobody na
kolektivních smlouvách vyššího stupně neparticipujících zaměstnavatelů. Kolektivní
smlouvy jsou smlouvami soukromoprávního charakteru, pro něž je typické, že smluvní
strany upravují vzájemné vztahy dobrovolně, na základě svobodného projevu vůle.
Právní úprava, jež by u soukromoprávních smluv svobodnou vůli kontrahentů
omezovala, je pak považována za rozpornou s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, jenž
stanoví, že České republika je demokratickým právním státem. Mezi atributy právního
státu je přitom možné zařadit i svobodu vstupovat do soukromoprávních vztahů.
Druhou skupinu námitek tvoří výhrady týkající se absence možnosti soudní ochrany
těchto zaměstnavatelů. Zaměstnavatel, na kterého se závaznost smlouvy rozšiřuje, nemá
prakticky ani možnost se proti takovému postupu bránit. MPSV totiž při rozšiřování
závaznosti kolektivních smluv nevydává žádné rozhodnutí, které by se vztahovalo
k jednotlivým zaměstnavatelům (tj. rozhodnutí s charakterem správního rozhodnutí),
38

proti kterému by existoval opravný prostředek. Třetí skupinu tvoří námitky neurčitosti
předmětného zákonného ustanovení (tento argument však Ústavní soud ve svém níže
zmíněném nálezu odmítl) a konečně čtvrtou omezení svobody se sdružovat.41

Ústavní soud svým nálezem ze dne 11. června 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02, ve
věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na
zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, vyhlášeném
pod č. 199/2003 Sb., zrušil z ústavněprávních důvodů předmětné ustanovení.
V rámci odůvodnění rozhodnutí se Ústavní soud podrobně zabýval zejména
problematikou kolize jednotlivých základních práv a svobod a otázkou jejich priority.
Stávajícímu ust. § 7 ZKV vyčítá zejména následující: „V případě kolize je nutné
stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda a za
splnění kterých jiné, resp. určitý veřejný statek. (…) Z pohledu takto vyložených
podmínek principu proporcionality nutno považovat ustanovení § 7 zákona o
kolektivním vyjednávání za stojící v rozporu s čl. 1142 i čl. 2643 Listiny ve spojení s čl. 4
odst. 4 Listiny44, když nedostálo požadavku vymezení mezí reprezentativnosti systému
kolektivního vyjednávání v rámci poměřování v kolizi stojících základních práv a
veřejných statků, a dále z pohledu minimalizace omezení základních práv nedostálo
požadavku výjimečnosti takovéhoto opatření.“
Kritice ze strany Ústavního soudu byl též podroben samotný postup, jakým
docházelo k extenzi závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. Ústavní soud uvádí:
„K naplnění zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 7 zákona o kolektivním
41

Podrobně viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 sp. zn. Pl. ÚS 40/02, vyhlášen pod
č. 199/2003 Sb.
42
Čl. 11 LZPS „(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný
zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k
zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen
ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci
mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské
Federativní Republice. (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v
rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu
a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. (4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického
práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. (5) Daně a poplatky lze
ukládat jen na základě zákona.“
43
Čl. 26 LZPS „(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo
podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro
výkon určitých povolání nebo činností. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby
prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně
zajišťuje; podmínky stanoví zákon. (4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.“
44
Čl. 4 odst. 4 LZPS „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno
jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla
stanovena.“
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vyjednávání vyhláškou, tj. obecně závazným právním předpisem, v praxi tudíž dochází
úpravou vztaženou na přesně individualizované subjekty, jež je typická pro aplikaci
práva. (…) Stávající praxe tímto vybočuje z jednoho ze základních materiálních znaků
pojmu zákon (právní předpis), jímž je obecnost. Připomeňme, že požadavek
všeobecnosti zákona je důležitou součástí principu panství zákona a tím rovněž
právního státu. (…) Individuální regulaci obsaženou v právním předpisu zbavující
adresáty možnosti soudního přezkumu naplnění obecných podmínek normativní úpravy
u konkrétního subjektu, jíž schází transparentní a akceptovatelné odůvodnění ve vztahu
k možnosti regulace obecné, nutno tudíž považovat za rozpornou s principem právního
státu (čl. 1 Ústavy), jemuž je imanentní dělba moci a soudní ochrana právům (čl. 81, čl.
90 Ústavy).“45
Zejména z důvodů výše uvedených zrušil Ústavní soud svým nálezem sp. zn. Pl.
ÚS 40/02 předmětné ustanovení ZKV. Zároveň však Ústavní soud nepopřel institut
rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, což dosvědčuje i fakt, že
odložil účinnost nálezu a tím vytvořil čas pro přípravu nové právní úpravy (Ústavní
soud v této věci rozhodl dne 11. 6. 2003 a téhož dne svůj nález vyhlásil, jeho účinnost
však odložil až k 31. 3. 2005). Ústavní soud potvrdil, že institut kolektivního
vyjednávání a s ním spjatý efekt rozšíření působnosti kolektivních smluv splňuje
podmínky vhodnosti i potřebnosti. V odůvodnění rozhodnutí dokonce naznačil
možnosti koncepce nové právní úpravy.

Novelou ZKV, která nabyla účinnosti k 1. 7. 2005, byl do právního řádu ČR
opět zaveden institut extenze závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, tentokrát
v nové podobě.
Cílem a samotným smyslem extenze závaznosti kolektivních smluv vyššího
stupně je, jak uvádí důvodová zpráva výše zmíněné novely ZKV, především zabránit
neodůvodněné konkurenční výhodě těch zaměstnavatelů, kteří se brání kolektivnímu
vyjednávání nebo sice kolektivně vyjednávají, ale nechtějí poskytovat svým
zaměstnancům výhody, které jsou u obdobných zaměstnavatelů obvyklé a přiměřené,
čímž si vytvářejí výhodnější cenu práce a lepší postavení na trhu na úkor svých
zaměstnanců.

45

Podrobně viz nález pléna Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 sp. zn. Pl. ÚS 40/02, vyhlášen
pod č. 199/2003 Sb.
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Ustanovení § 7 a § 7a ZKV plně reflektují nedostatky vytknuté předešlé právní
úpravě Ústavním soudem. V souladu s tím, co sám ÚS ve svém odůvodnění naznačil,
jdou cestou obecného normativního vymezení celé skupiny zaměstnavatelů, na které se
závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně bude rozšiřovat, a to za podmínek
taxativně stanovených přímo v zákoně. ZKV tím zároveň vyjadřuje podmínky legitimity
systému

kolektivního

vyjednávání

a řeší

tak

vytýkanou

absenci

vymezení

reprezentativnosti tohoto systému v případě kolize základních práv a veřejných statků.
Soudní přezkum je možný také v intencích naznačených Ústavním soudem. Zákon
nepočítá s možností správního řízení, protože by celý proces neúměrně prodloužilo. Tím
tedy bude proces rozšíření závaznosti transparentní, relativně rychlý a bude nezávislý na
momentální politické vůli či uvážení státního orgánu.46
Rozšiřování

závaznosti

kolektivních

smluv

vyššího

stupně

na

další

zaměstnavatele je tedy možné za podmínek stanovených v § 7 a 7a ZKV. Podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se na řízení o splnění zákonných
podmínek pro rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně subsidiárně
použije správní řád.
Nová právní úprava rozšiřuje závaznost jen takové kolektivní smlouvy vyššího
stupně, která byla buď uzavřena organizací zaměstnavatelů, jejíž členové zaměstnávají
v odvětví největší počet zaměstnanců, anebo příslušným vyšším odborovým orgánem,
který v odvětví jedná za největší počet zaměstnanců. Pouze smluvní strany takové
kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce
zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva
vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele.
Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být
písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení
kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena na
další zaměstnavatele. Údaje v návrhu obsažené budou prokazovány statistickými
informacemi Českého statistického úřadu a písemným sdělením dalších organizací
zaměstnavatelů a odborových orgánů. Smluvní strany připojí k návrhu znění kolektivní
smlouvy vyššího stupně v písemné a elektronické podobě. Pokud návrh nebude splňovat
zákonné náležitosti, vyzve Ministerstvo práce a sociálních věcí smluvní strany
k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu a stanoví jim k tomu přiměřenou
46

Podrobně viz tisková zpráva MPSV ČR z 1. 7. 2005, Praha: Kolektivní smlouvy vyššího stupně bude
možné rozšiřovat; zveřejněná na www.mpsv.cz/files/clanky/1479/tzkv.pdf.
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lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud nedostatky neodstraní, popřípadě návrh nedoplní,
nebude možné navrhované sdělení vyhlásit a návrhu se nevyhoví. Posuzování splnění
zákonných podmínek a náležitostí návrhu není správním řízením. Smluvním stranám
kolektivní smlouvy vyššího stupně je umožněno vzít svůj návrh zpět do 15-ti dnů od
jeho doručení.
Splní-li navrhovatelé veškeré podmínky stanovené zákonem, rozšíří se přímo
ze zákona závaznost dané kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele
s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností
bez ohledu na to, zda u nich působí odborová organizace. Oproti předchozí právní
úpravě není napříště Ministerstvo oprávněno o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy
vyššího stupně samo rozhodnout.
Pokud jde o klasifikaci ekonomických činností, jak k tomuto uvádí důvodová
zpráva zákona, jsou to v prvé řadě sami zaměstnavatelé, kteří v příslušných formulářích
vyplňovaných podle Programu statistických zjišťování vyhlašovaných každoročně
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, označují svou hlavní činnost a
číslo Odvětvové klasifikace ekonomických činností. ZKV vychází z rozlišení odvětví
podle kódů Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), resp. v současné
době CZ-NACE47, ve smyslu ust. § 18 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů. Vydání klasifikace oznamuje Český statistický
úřad ve Sbírce zákonů sdělením.
Výjimkou z výše uvedeného je zaměstnavatel, na kterého byl nejpozději k
tomuto dni prohlášen konkurs, zaměstnavatel, který k tomuto dni zaměstnává více než
50 % fyzických osob se zdravotním postižením, zaměstnavatel, který k tomuto dni
zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, zaměstnavatel u kterého došlo k mimořádné
události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo zaměstnavatel, pro kterého je závazná
jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. Ani při splnění všech zákonem stanovených
podmínek k rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na výše zmíněné
zaměstnavatele nedojde.
Jsou-li splněny podmínky stanovené ZKV, zašle MPSV bez zbytečného odkladu,
nejdříve však po uplynutí výše zmíněné lhůty ke zpětvzetí návrhu, sdělení o rozšíření
47

V této oblasti došlo k důležité změně. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006
byla od 1. 1. 2008 zavedena nová klasifikace ekonomických činností NACE, v ČR CZ-NACE (sdělení
ČSÚ č. 244/2007 Sb. ve Sbírce zákonů), která pro statistické účely nahradila odvětvovou klasifikaci
ekonomických činností (OKEČ). Na internetových stránkách ČSÚ jsou pro uživatele těchto klasifikací
dostupné jak kódy OKEČ, tak kódy CZ-NACE a jejich převodníky.
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závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně do Sbírky zákonů. Kolektivní smlouva
vyššího stupně se stane závaznou prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení
sdělení ve Sbírce zákonů. V případě, že je pro zaměstnavatele závazných více
kolektivních smluv, které obsahují ujednání o stejném druhu nároků, náleží zaměstnanci
plnění, které je pro něj nejvýhodnější.
Pro úplnost třeba dodat, že od 1. 1. 200748 je text kolektivních smluv vyššího
stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou sdělení Ministerstva práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 7 odst. 9 ZKV zpřístupněn na
internetových stránkách Ministerstva

49

. V souladu s tímto ustanovením je text

předmětných smluv též přístupný k nahlédnutí na všech úřadech práce.
Osobně se domnívám, že byť je extenze závaznosti kolektivních smluv
institutem v demokratickém právním řádu nepostradatelným, její současná právní
úprava trpí, přes veškeré výše zmíněné snahy vyhovět námitkám předloženým
Ústavním soudem, některými nedostatky. Za hlavní nedokonalost současné právní
úpravy považuji skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude po splnění
zákonných podmínek povinno rozšířit závaznost příslušné kolektivní smlouvy vyššího
stupně i tehdy, bude-li její obsah v rozporu s právním řádem České republiky.
Diskutabilní je též otázka vhodnosti prostředku, kterým dochází k rozšiřování
závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. Skutečnost, že rozšíření není prováděno
právním předpisem, ale jen oznámením ve Sbírce zákonů, je možné považovat za rozpor
s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a s čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 LZPS, podle nichž nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá. V souladu s právě uvedenými argumenty se
můžeme nadto setkat s názorem, „že jediné přijatelné řešení by bylo, aby rozšiřování
KSVS bylo prováděno cestou správního rozhodnutí, v němž by byla vážena
ekonomická situace každého podniku. Tím by byl vyjádřen i veřejný zájem, který jako
podmínku vyslovil Ústavní soud a současně by byla dána možnost opravných
prostředků, včetně řízení v rámci správního soudnictví“.50 S tímto právním názorem se
však sama neztotožňuji, neboť by dle mého mínění vedl k neúměrnému prodloužení
rozhodování o rozšíření závaznosti KSVS a navíc by dle mne došlo k výraznému
oslabení právní jistoty smluvních stran, kdy oproti současné situaci zákon přesně a jasně
stanoví podmínky, kdy k takovému rozšíření dochází.
48

Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatky uložené před tímto datem je možné získat na
základě žádosti.
49
Http://www.mpsv.cz/cs/3619.
50
Páralová, A.: ODS zopakuje soudní stížnost, Sondy, leden 2005.
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Byť problematiku rozšiřování závaznosti kolektivních smluv na další
zaměstnavatele právo Evropského společenství ani mezinárodní smlouvy, kterými je
Česká republika vázána, výslovně neupravují, je rozšiřování závaznosti kolektivních
smluv vyššího stupně uznáváno jako opatření státu na podporu kolektivního
vyjednávání podle doporučení Mezinárodní organizace práce.
Závěrem je třeba dodat, že tento institut je běžnou součástí moderních právních
řádů demokratických evropských zemí, a jeho používání je rozšířeno v různých formách
v mnoha státech, např. v Rakousku, Belgii, Francii či Německu.
4.

Obsah

kolektivních

smluv

z pohledu

koncepčních

změn

přinesených

zákonem č. 262/2006 Sb.

Do konce roku 2006 neposkytovala právní úprava v rámci kolektivního
vyjednávání dostatečnou smluvní volnost, resp. omezovala ji na mzdové a ostatní
pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy. Omezením
dispoziční volnosti smluvních stran byl do určité míry potlačen i samotný význam
kolektivního vyjednávání, které se pohybovalo v zákonem striktně stanovených
mantinelech. Tuto situaci koncepčně řeší a úspěšně překonává až nový zákoník práce,
zákon č. 262/2006 Sb., který zcela stěžejním způsobem rozšiřuje smluvní prostor
kolektivních smluv, a to zejména v rámci jejich normativní části.51
Nový zákoník práce je postaven na třech základních koncepčních principech,
které prostupují celou jeho právní úpravou. 52 Jedním z těchto základních principů je
zásada „co není zakázáno, je dovoleno,“ která je zakotvena v ust. § 2 odst. 1 až 3
zákona. V těchto ustanoveních vychází zákoník práce z liberálního principu, v souladu
s kterým mohou být práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích upravena
odchylně od tohoto zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho
ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Jde tedy o zcela opačný
princip, než který se uplatňoval dle předchozí právní úpravy, tj. zákona č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, a je projevem liberalizace pracovního práva přinášející větší smluvní
volnost.
51
52

Bělina, M. a kolektiv: op. cit., str. 452.
Tři základní koncepční principy prostupující celou právní úpravou ZákPr: (1) vymezení předmětu
působnosti zákoníku práce a vymezení pojmu závislá práce, (2) základním principem nové úpravy
pracovněprávních vztahů je zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, (3) vymezení vztahu
pracovněprávních vztahů k platnému občanskému zákoníku.
Http://pracovni.juristic.cz/604824/clanek/prac2.
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Pro úplnost dodávám, že tato dispoziční svoboda byla původně částečným
způsobem omezena samotným zněním ust. § 2 odst. 1 zákona, které podávalo výčet
případů, kdy se nebylo možné od právní úpravy ZákPr odchýlit. Ústavní soud však
nálezem ze dne 12. března 2008, Pl. ÚS 83/06, částečně vyhověl návrhu skupiny
poslanců a předmětná ustanovení § 2 odst. 1 ZákPr., spolu s dalšími, zrušil. Odstranění
věty druhé, třetí a páté § 2 odst. 1 je zřejmě nejpodstatnější změnou nálezu ÚS, která se
projeví ve všech sférách pracovněprávních vztahů. Uvedený paragraf má zásadní
význam při určení, od kterého ustanovení zákoníku práce se lze odchýlit a od kterého
nikoliv. Ústavní soud došel k závěru, že napadená ustanovení jsou pro adresáty příliš
komplikovaná a do značné míry i neurčitá, což narušuje princip srozumitelnosti,
přehlednosti a jasnosti právního řádu. V odůvodnění svého nálezu výslovně uvádí, že
„obecně deklarovaná liberální úprava umožňující rozšíření smluvní volnosti účastníků
pracovněprávního vztahu je v důsledku založení kogentní povahy početné řady norem
omezována v takovém rozsahu, že smluvní volnost jako základ vztahu zaměstnanec –
zaměstnavatel popírá, a pokud vůbec nějaký prostor pro svobodu vůle otevírá, tak pouze
a jen ve prospěch jedné ze smluvních stran.“ 53 Nadále se tedy není možné odchýlit
toliko od ustanovení § 363 odst. 1, kterým se zapracovávají předpisy Evropských
společenství, s výjimkou případů, kdy jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.

Jak tedy vyplývá již z výše uvedeného, problematiku obsahu kolektivních smluv
upravuje zákoník práce toliko rámcovým způsobem resp. následujícími ustanoveními.
Dikce § 23 odst. 1 ZákPr stanoví, že především v kolektivní smlouvě je možné upravit
mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva
nebo povinnosti účastníků této smlouvy. Kolektivní smlouva nemůže ukládat povinnosti
jednotlivým zaměstnancům. V souladu s ust. § 27 odst. 1 ZákPr nesmí podniková
kolektivní

smlouva

upravovat

práva

a povinnosti

z pracovněprávních

vztahů

zaměstnanců v menším rozsahu než tak činí kolektivní smlouva vyššího stupně, jinak je
v předmětném rozsahu neplatná. O problematice vztahu podnikové kolektivní smlouvy
a KSVS podrobně výše v části 3.3. Co do zbylého obsahu kolektivních smluv, platí výše
zmíněný princip.

53

Podrobněji zvláštní část ústavněprávní argumentace nálezu ÚS ze dne 12. 3. 2008, sp. z. Pl. ÚS 83/06,
předpis (nález ÚS) č. 116/2008 Sb.
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Škála práv a nároků normativního charakteru stejně jako práv a povinností
smluvně-právní povahy, které může kolektivní smlouva upravovat, je tedy značně
široká a rozmanitá.54

Zmíněná práva je možné sjednávat především u zaměstnavatelů provozujících
podnikatelskou činnost, u zaměstnavatelů z nepodnikatelské sféry, jejichž činnost je
plně zajišťována ze státního rozpočtu nebo z veřejných zdrojů, tak může být činěno,
pokud je tato možnost dána příslušnými předpisy i pro tyto zaměstnavatele.55

Můžeme tedy uzavřít, že princip „co není zakázáno, je dovoleno“ zásadním
způsobem rozšiřuje dispoziční prostor smluvních stran kolektivního vyjednávání, čímž
jednoznačně podporuje sjednávání vyšších a dalších pracovněprávních nároků
zaměstnanců v rámci kolektivních smluv. S největší pravděpodobností povede tento
liberální přístup v otázce smluvní volnosti ke zvyšování počtu i významu kolektivních
smluv, zejména pak k prohlubování jejich normativních částí, kde dává prostor k celé
řadě nových ujednání.
5. Kolektivní vyjednávání
5.1. Kolektivní vyjednávání versus sociální dialog

Aniž bychom opustili tématiku této práce, je třeba stručně vymezit institut
sociálního dialogu, který praxe nezřídkakdy zaměňuje s pojmem kolektivního
vyjednávání. Problematiku sociálního dialogu zahrnuji do rigorózní práce též s ohledem
na její „všudypřítomný“ vliv v rámci kolektivního pracovního práva, např. vliv
tripartitních jednání na obsah kolektivních smluv vyššího stupně atd.

5.1.1. Sociální dialog

Stěžejní metodou vytváření a rozvíjení právních vztahů mezi subjekty
kolektivního pracovního práva, tedy mezi odborovými organizacemi, coby zákonnými
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Podrobně o obsahu a struktuře kolektivních smluv viz Hruška, V.: Kolektivní smlouvy a vnitřní
předpisy, GRADA Publishing a.s., Praha, 2007, str. 48 - 214.
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Bělina, M. a kolektiv: op. cit., str. 453.
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reprezentanty zaměstnanců a zaměstnavateli, je sociální dialog. Sociální dialog můžeme
označit za nejvýznamnější způsob realizace kolektivního pracovního práva.

Vzhledem k tomu, že samo české pracovní právo pojem sociálního dialogu
neupravuje, je třeba se v této otázce obrátit na předpisy Mezinárodní organizace práce
(MOP), která přiznává sociálnímu dialogu kardinální význam při naplňování samotného
poslání MOP, kterým je podpora rovných příležitostí mužů a žen získat odpovídající a
rentabilní práci v podmínkách svobody, rovnosti, bezpečí a lidské důstojnosti.56
Mezinárodní organizace práce ve své Úmluvě č. 154 z roku 1981 o podpoře
kolektivního vyjednávání (část I čl. 2), definuje sociální dialog jako „veškerá jednání
mezi zaměstnavatelem nebo skupinou zaměstnavatelů na straně jedné, a jednou či více
organizacemi zaměstnanců na straně druhé, za účelem vymezení pracovních podmínek
a podmínek zaměstnání, úpravy vztahů mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci a
organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců.“ Na obecné akceptaci této
definice nemění nic ani skutečnost, že Úmluva MOP č. 154 nebyla dosud Českou
republikou ratifikována a není tudíž pro ČR závazná.
Sociálním dialogem tedy MOP rozumí veškeré druhy vyjednávání, konzultací či
pouhých výměn informací mezi zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců, případně
též představiteli vlády, týkající se společných ekonomických a sociálních otázek.
V jednotlivých případech tak může mít sociální dialog formu tripartitního jednání
s přímou účastí vlády coby třetí smluvní strany, v jiných pak podobu bipartitního
jednání mezi zaměstnavateli a představiteli zaměstnanců, do nichž může vláda
zasáhnout toliko nepřímým způsobem. 57 Pro úplnost přitom třeba dodat, že vývoj
tripartitního systému je spojen právě s činností Mezinárodní organizace práce, která od
samého počátku fungovala právě na tripartitním principu. MOP je tvořena z delegátů
vlád, delegátů zaměstnanců a delegátů zaměstnavatelů.
Pokud jde o samotnou formu jednání v rámci sociálního dialogu, ta může mít
podobu jak neformální, tak plně institucionalizovanou, tj. probíhající dle právními
předpisy striktně stanovených pravidel. V neposlední řadě pak může jít o kombinaci
obou dvou výše naznačených forem.
Sociální dialog může probíhat jak na úrovni národní podnikové, odvětvové,
regionální, národní, nadnárodní i celoevropské.
56
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Http://www.ilo.org/public/french/dialogue/themes/sd.htm.
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Hlavním cílem sociálního dialogu je dle MOP jednak dosažení konsensu mezi
hlavními aktéry světa pracovního práva, jednak možnost, aby uvedení aktéři
demokratickým způsobem vyjádřili svůj názor. Úspěšně završený sociální dialog je sto
vyřešit závažné ekonomické i sociální otázky, stejně jako podpořit mír a sociální
stabilitu či stimulovat ekonomii.58
Neodmyslitelným předpokladem toho, aby k úspěšnému sociálnímu dialogu,
resp. k jeho úspěšnému završení, mohlo dojít, je dle MOP kumulativní

splnění

následujících předpokladů: 59
- existence silných a nezávislých zaměstnavatelských a zaměstnaneckých
organizací

vybavených

jak

technickými

předpoklady,

tak

přístupem

k relevantním informacím potřebným k účasti na sociálním dialogu,
- politická vůle podpořit sociální dialog mezi všemi zainteresovanými stranami,
- respektování základních lidských práv, zejména právo svobodného sdružování,
- účinná institucionální a právní podpora.

V souladu s výše uvedeným můžeme tedy uzavřít, že za sociální dialog je možné
považovat jakékoliv jednání mezi subjekty kolektivního pracovního práva, na němž
mají obě strany zájem, a jenž se týká problematiky práce, pracovních a mzdových
podmínek. Dle některých autorů dokonce „neexistuje okruh problémů, týkající se výše
uvedených otázek, jenž by nemohl být předmětem tohoto dialogu“.60

5.1.2. Kolektivní vyjednávání coby podskupina sociálního dialogu

Pojem sociálního dialogu je důležité odlišit od pojmu kolektivního vyjednávání.
Sociální dialog je pojmově širší institut, který zahrnuje veškerá výše zmíněné jednání
mezi subjekty kolektivního pracovního práva. Úzkou, leč velmi důležitou výsečí
sociálního dialogu je kolektivní vyjednávání, které zahrnuje toliko jednávání o uzavření
kolektivní smlouvy.
Zatímco tedy cílem sociálního dialogu jako celku je dosažení a udržení
sociálního smíru ve společnosti potažmo v podnicích, je kolektivní vyjednávání jeho
hlavním nástrojem a sama kolektivní smlouva je právní formou pro jeho zabezpečení.
58

Ibid.
Ibid.
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Galvas, M. a kolektiv: Pracovní právo, 2. aktualizované a doplněné vydání, Masarykova univerzita
v Brně a Jan Šabata, Brno, 2004. str. 627.
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Fakt, že je kolektivní vyjednávání pouhou podskupinou sociálního dialogu, je
zřejmý též z rozsahu úrovní a z počtu stran, jichž se sociální dialog týká, a o kterých
hovoříme v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. Zatímco sociální dialog probíhá na
úrovni podnikové, odvětvové, regionální, národní, nadnárodní i celoevropské, kde na
všech těchto úrovních působí i sociální partneři hájící zájmy českých zaměstnavatelů a
zaměstnanců prostřednictvím svých struktur, probíhá kolektivní vyjednávání toliko na
úrovni podnikové a na úrovni vyšší, tj. odvětvové či regionální. Sociální dialog navíc
zahrnuje jednání jak dvoustranná (bipartitní), tak třístranná (tripartitní), kde se jednání
vedle zaměstnavatelů a zaměstnanců, resp. zástupců zaměstnanců, účastní též stát.
Naopak kolektivní vyjednávání může být pouze jednáním bilaterálním, i když na straně
odborů může společně vystupovat více odborových organizací a na straně
zaměstnavatele rovněž více subjektů.
Kolektivní vyjednávání je přitom jedinou formou sociálního dialogu, která je
regulována právním předpisem, a to zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
ZKV je ve své podstatě procesně-právní normou regulující problematiku kolektivních
smluv. Ostatní formy sociálního dialogu přímou oporu v zákoně nemají. Ustanovení
ZKV přitom není možné použít per analogium též na jiné formy sociálního dialogu, a to
zejména z důvodu absence jakéhokoliv ustanovení, které by zakládalo subsidiární
použitelnost ZKV na ostatní formy sociálního dialogu.61 Principy a pravidla, na základě
nichž se ostatní formy sociálního dialogu realizují, je tedy možné dovodit ze zákoníku
práce, z výše zmíněného zákona o kolektivním vyjednávání, z práva EU a
z mezinárodních dokumentů upravujících tuto oblast. Pro úplnost třeba dodat, že ani
sociální dialog na úrovni tripartity vedený mezi sociálními partnery a vládou není
právně regulován. Od samého vzniku tripartity v roce 1990 62 je tato instituce a její
fungování založeno na tzv. „gentlemen agreement“, dobrovolných dohodách
uzavřených mezi odbory, organizacemi zaměstnavatelů a vládou.
Všechna výše zmíněná kritéria prokazují postavení kolektivního vyjednávání
coby podskupiny sociálního dialogu, která je však s ohledem na svůj předmět jednání a
význam kolektivní smlouvy v kolektivním pracovním právu skupinou stěžejní.

61
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Ibid., str. 634.
Do roku 1989 nepřicházela tripartita v podstatě v úvahu, neboť chyběl jeden ze subjektů – stát a
zástupce zaměstnavatelů splývali v jedno, neboť zaměstnavatelé byli reprezentováni zejména tzv.
odvětvovými ministerstvy.

49

5.2. Modely kolektivního vyjednávání ve světě

V různých zemích, resp. na jednotlivých kontinentech, se od sebe modely
kolektivního vyjednávání liší, neboť každý z těchto modelů klade při vyjednávání důraz
na jinou prioritu. Zatímco evropský model vyjednávání, aplikovaný ve většině států EU,
klade důraz na nadpodnikové neboli vyšší vyjednávání, model americký, realizovaný
zejména v USA, považuje za stěžejní - vyjednávání na úrovni podniku. Pro třetí model
kolektivního vyjednávání, model asijský, je hlavní otázkou zachování sociálního smíru
a předcházení stávkám.63
V ČR je sice v současné době těžištěm kolektivních smluv smlouva podniková,
tyto smlouvy jsou v praxi nejpočetnější a většina práv zaměstnanců je sjednána na jejich
úrovni, obecně je ale za nejvýznamnější oblast sociálního dialogu v ČR považováno
sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně.

64

S ohledem na výše zmíněnou

koncepční změnu zákoníku práce a zakotvení liberálního postoje v otázce smluvní
volnosti se ovšem předpokládá, že budoucí vývoj povede právě k posílení počtu
kolektivních smluv vyššího stupně a sjednávání většiny práv přímo v nich.
5.3. Právní úprava kolektivního vyjednávání

Jak stanoví zákoník práce ve svém § 23 odst. 5, postup při uzavírání kolektivní
smlouvy, včetně řešení sporů mezi účastníky, upravuje zvláštní právní předpis. Tímto
zvláštním právním předpisem, který je ve vztahu k zákoníku práce v postavení lex
specialis, je již tolikrát zmiňovaný zákon o kolektivním vyjednávání.
Zákon o kolektivním vyjednávání, který je v podstatě procesně-právní normou,
však neupravuje proces kolektivního vyjednávání v celé své šíři, jelikož nevyčerpává
zcela problematiku uzavírání kolektivních smluv. ZKV stanoví jen minimální formální
pravidla postupu při uzavírání kolektivních smluv.

Odpověď na celou řadu dalších otázek, které se v souvislosti s kolektivním
vyjednáváním objevují, najdeme v zákoníku práce, k jehož subsidiárnímu použití
dochází v souladu s textací § 32 odst. 1 ZKV stanovující, že pokud tento zákon
nestanoví jinak, řídí se pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona zákoníkem práce.
63
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Bělina, M. a kolektiv: op. cit., str. 441.
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K subsidiárnímu využití zákoníku práce dochází zejména v rámci jeho obecných
ustanovení, jakými jsou zákaz nerovného zacházení, zákaz diskriminace atd.

Druhým neméně důležitým právním předpisem, jehož ustanovení budou
při kolektivním vyjednávání využita, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších právních předpisů.
Původně se při aplikaci občanského zákoníku vycházelo z dikce § 4 ZákPr. Toto
ustanovení vyjadřovalo zcela nový vztah pracovního a občanského zákoníku, který byl
postaven na principu delegace, tj. principu delegované působnosti norem občanského
práva v pracovněprávních vztazích. Dotčený paragraf zakotvoval použití ustanovení
občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích pouze v případech, kdy tak ZákPr
výslovně stanovoval a na občanský zákoník odkazoval. Ustanovení § 4 ZákPr však bylo
zrušeno výše citovaným nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. z. ÚS Pl. ÚS
83/06, který opět zavedl použití norem práva občanského na principu subsidiarity. Ve
zvláštní části ústavněprávní argumentace nálezu zdůvodňuje ÚS své rozhodnutí
zejména následujícími argumenty: „Ústavní soud neshledal princip delegace, jak byl
zakotven v § 4 zákoníku práce ve vztahu k občanskému zákoníku, za souladný s
principy právního státu. Zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým
právem (jinak řečeno: občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem)
subsidiárně (podpůrně) platným vůči (ve vztahu k) ostatním soukromoprávním
odvětvím (ostatním soukromoprávním předpisům). Předpisy upravující tato odvětví
(tyto ostatní soukromoprávní předpisy) mají zásadně přednost, avšak neupravují-li
určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. Metoda delegace použitá v
§ 4 zákoníku práce subsidiární uplatnění občanského zákoníku v pracovněprávních
vztazích podstatně omezila, čímž do jisté míry zpřetrhala základní funkční vazby
k obecnému soukromému právu a současně vnesla do pracovněprávních vztahů značnou
míru nejistoty. Ústavní soud má za to, že nejrůznější odkazy v ustanoveních zákoníku
práce nemohou pokrýt všechny nezbytné situace, které se mohou v pracovněprávních
vztazích vyskytnout; pokud by zákoník práce neobsahoval výslovný odkaz na občanský
zákoník, resp. pokud by byl tento odkaz neúplný, nemohl by být občanský zákoník
(v důsledku zvolené metody delegace) jako obecný předpis použit. Při vyloučení obecné
subsidiarity občanského zákoníku by tak mohla nastat nejistota, jakým právním
předpisem se budou takto vzniklé vztahy řídit, pokud zákoník práce nebude mít pro
právní situaci předvídanou hypotézou příslušných norem řešení. Nejrůznější odkazy
51

v ustanoveních zákoníku práce na občanský zákoník nemohou pokrýt všechny situace,
které se mohou v pracovněprávních vztazích v praxi vyskytnout; pokud tedy zákoník
práce neobsahoval výslovný odkaz na občanský zákoník, nemohl být občanský zákoník
jako obecný předpis použit.“ 65 Po zrušení ust. § 4 zůstala v zákoníku práce řada
ustanovení opírající se o delegační princip. Ta ustanovení, která byla Ústavnímu soudu
navržena ke zrušení, ÚS zrušil, ohledně ostatních se však nepovažoval za kompetentní,
aby je nad rámec návrhu sám identifikoval a rušil.
Z pohledu právní úpravy kolektivního vyjednávání je důležité ust. § 18 ZákPr,
které v otázce právních úkonů a smluv výslovně odkazuje na příslušná ustanovení OZ
(ust. § 28 ZákPr zároveň vylučuje některé zmíněné odkazy v případě kolektivní
smlouvy) a které se s ohledem na výše zmíněné jeví v současné době jako nadbytečné.
Úprava právních úkonů patří mezi velmi důležité otázky pracovněprávních vztahů.
V předchozím zákoníku práce, patrně z důvodu simplifikace, jim byla věnovaná
minimální pozornost, v důsledku čehož se tato úprava jevila jako nedostatečná. Nový
zákoník práce řeší úpravu právních úkonů delegací, resp. subsidiárním použitím,
poměrně podrobných ustanovení občanského zákoníku, která se budou aplikovat i na
problematiku kolektivního vyjednávání.

Přes formální pravidla obsažená v ZKV i přes subsidiární použití zákoníku práce,
resp. zákoníku občanského, dávají právní předpisy kolektivnímu vyjednávání stále
prostor k tomu, aby si smluvní strany další pravidla a podrobnosti vyjednávání
konkretizovaly nebo ponechaly na zvyklostech, jež se mezi nimi ustálily, což dodává
jednání o uzavření kolektivní smlouvy značnou pružnost. „Má se obecně za to, že mezi
velké výhody kolektivního vyjednávání patří právě jeho pružnost a přizpůsobivost, resp.
adaptabilita.“66
5.4. Průběh kolektivního vyjednávání

Jak stanoví ZKV resp. jeho ust. § 8 odst. 1, je kolektivní vyjednávání zahájeno
okamžikem předložení písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jedné ze
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smluvních stran druhé smluvní straně. Návrh může předložit jakýkoliv ze subjektů
kolektivního vyjednávání, tj. jak odborový orgán, tak zaměstnavatel.
Aby výše zmíněný návrh přinášel zamýšlené právní důsledky, tj. aby na něj
adresát reagoval a mohl být předmětem dalšího jednání v souladu se ZKV, je třeba, aby
se jednalo o návrh kvalifikovaný, tj. aby obsahoval všechny náležitosti navrhované
smlouvy. Návrh musí vždy obsahovat určení účastníků smlouvy a obsah jednotlivých
práv a povinností, resp. závazků, které by budoucí smlouva měla obsahovat. Pokaždé je
tedy nezbytné vymezit osobní a věcnou působnost navrhované smlouvy, v opačném
případě by byl takový návrh posouzen jako nezávazná informace o tom, co by
zamýšlená kolektivní smlouva měla obsahovat. Vzhledem k tomu, že další obsahové
náležitosti návrhu kolektivní smlouvy nejsou žádným právním předpisem stanoveny,
bude případ neúplného návrhu smlouvy spíše výjimečnou záležitostí.67
Písemná forma návrhu na uzavření kolektivní smlouvy je požadována především
z důvodu jednoznačné průkaznosti o jejím obsahu, potažmo o samotném průběhu
vyjednávání, a to pro případ sporu o uzavření kolektivní smlouvy.
V žádném případě však požadavek písemného návrhu nevylučuje souběžné
vyjednávání mezi smluvními stranami ústním či jiným neformálním způsobem.
S ohledem na praxi můžeme dokonce říci, že oproti písemné korespondenci mezi
smluvními stranami dochází podstatně častěji právě k vzájemným přímým jednáním o
obsahu kolektivní smlouvy. ZKV v ust. § 8 odst. 3 nadto výslovně stanoví povinnost
smluvních stran vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou součinnost,
pokud nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. To v důsledku znamená, že druhé
smluvní straně je možné odmítnout pouze poskytnutí těch informací, které jsou
předmětem obchodního či jiného tajemství, nebo které jsou považovány za vysoce
důvěrné. Ostatní informace, včetně písemných dokumentů, musí smluvní strana,
zejména zaměstnavatel, v rámci požadované součinnosti předložit. V praxi se jedná
především o informace týkající se mzdového vývoje a ekonomické situace
zaměstnavatele.68

Druhá smluvní strana jakožto adresát návrhu kolektivní smlouvy je povinna na
návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi
pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které
67
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nepřijala, ust. § 8 odst. 2 ZKV. V tomto směru jde o zásadní změnu počínaje
1. lednem 2007, neboť do tohoto data platila toliko povinnost odpovědět „bez
zbytečného odkladu“ a nebyla tak zákonem stanovena nejzazší lhůta k vyjádření
adresáta návrhu, což dávalo prostor k průtahům ve vyjednávání. Odpověď adresáta musí
obsahovat vyjádření, resp. vysvětlení nesouhlasného postoje, a to ke všem jednotlivým
navrženým závazkům, s nimiž předmětná smluvní strana nesouhlasí. Protinávrhy
k zamítnutým bodům předkládány být nemusí. Naopak odmítnutí návrhu jako celku, a
to bez ohledu na uvedený důvod, by bylo protiprávní a v rozporu s textací ZKV, která
zcela úmyslně nedává prostor k takto generálnímu či kategorickému nesouhlasu, jehož
cílem by bezpochyby byla eliminace kolektivního vyjednávání u dotčených subjektů.69
Pokud adresát návrhu v rámci své odpovědi připojuje dodatky, výhrady,
omezení a další změny, popřípadě navrhuje jiné dosud nenavržené závazky, jde v tomto
rozsahu o nový návrh, a to se všemi důsledky, které z něj plynou, zejména tedy
povinností druhé smluvní strany na takový návrh do sedmi dnů písemně odpovědět.
Tato situace a povinnosti z ní plynoucí se při každém dalším pozměňovacím návrhu
neustále opakují. Předmětem vyjednávání přitom zůstává návrh na uzavření kolektivní
smlouvy, který byl předložen jako první, a to se všemi pozměňovacími návrhy, resp.
protinávrhy, kterékoliv ze smluvních stran, pokud byly v souladu s dikcí ZKV
předloženy v rámci odpovědi na původní návrh. Pokud by kterákoliv strana nesplnila
svoji zákonem stanovenou povinnost vyjádřit se ke každému jednotlivému návrhu, který
nepřijala a sama by podala nový návrh kolektivní smlouvy, byl by takový postup
v rozporu se zákonem a předmětný návrh kolektivní smlouvy by nebyl považován za
podklad pro kolektivní vyjednávání.70
Nereaguje-li strana například tak, že na návrh kolektivní smlouvy vůbec
neodpoví, a to ať už se jedná o návrh prvotního textu smlouvy či návrh pozměňovací,
není možné takovou pasivitu formou mlčení považovat za souhlas s návrhem smlouvy –
neplatí zde zásada „kdo mlčí, souhlasí“. Právě naopak, naprostá nečinnost jedné ze
smluvních stran povede ke vzniku kolektivního sporu ve smyslu ZKV a k následnému
postupu dle jeho ustanovení pro řešení kolektivních sporů o uzavření kolektivní
smlouvy.
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Pokud není u zaměstnavatele doposud žádná kolektivní smlouva uzavřena, je
zahájení kolektivního vyjednávání plně v dispozici oprávněných subjektů, které takový
návrh mohou druhé smluvní straně kdykoliv předložit. Za situace, kdy u zaměstnavatele
kolektivní smlouva uzavřena je, jsou účastníci kolektivní smlouvy v souladu s ust. § 8
odst. 4 ZKV povinni nejméně 60 dní před skončením účinnosti dosavadní kolektivní
smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny,
zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy. Takto zákonem stanovená
povinnost jednání o uzavření kolektivní smlouvy však v žádném případě neznamená
povinnost novou kolektivní smlouvu uzavřít. Navíc ZKV výslovně hovoří o povinnosti
zahájit „jednání“ a nikoli „vyjednávání“ ve smyslu kolektivního vyjednávání dle
předmětného zákona. Povinností smluvních stran tak není ani postup dle ust. § 8 odst. 1
ZKV, tj. předložení písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy, které je
nezbytné pro zahájení kolektivního „vyjednávání“. Dikce ZKV o povinnosti zahájit
„jednání“ je tedy naplněna již v případě, kdy strany formálně jednání zahájí a v rámci
něho se dohodnou na společné vůli kolektivní smlouvu neuzavřít a tedy ani nezahajovat
kolektivní „vyjednávání“ ve smyslu výše uvedeném. Vzhledem k tomu, že v kolektivní
smlouvě je možné upravit práva a povinnosti smluvních stran, je také možné jedné
ze smluvních stran stanovit za určitých, zejména časových, podmínek povinnost zahájit
kolektivní „vyjednávání“ o nové smlouvě, tj. v určitém časovém horizontu povinnost
předložit návrh nové kolektivní smlouvy.

Poslední otázkou, kterou je třeba na tomto místě zmínit, je problematika
platnosti kolektivní smlouvy, dojde-li při jejím sjednávání k porušení zákonem
stanovených procesních pravidel, což je záležitost, kterou zákon výslovně neřeší.
Zákoník práce vychází ve svých ustanoveních z relativní neplatnosti právních
úkonů. Relativní neplatností právního úkonu je třeba rozumět takovou neplatnost, které
se může dovolat ten, kdo je těmito právními úkony postižen, včetně třetích osob, které
se právního úkonu nezúčastnily, ale jsou jím dotčeny. Z úřední povinnosti se k relativní
neplatnosti nepřihlíží. Neplatnost právního úkonu působí, nestanoví-li zákon výslovně
jinak, ex tunc (od počátku). Úprava zákoníku práce tedy vychází z předpokladu, že
uskutečněným právním úkonům svědčí předpoklad jejich platnosti, neprokáže-li se opak.
Relativní neplatnost je vždy projevem vyšší míry liberalizace a vyžaduje od účastníků
pracovněprávních vztahů také větší odpovědnost za obsah a vývoj těchto vztahů.
Převaha relativní neplatnosti právních úkonů nad neplatností absolutní představuje
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moderní právní úpravu. Na rozdíl od absolutní neplatnosti právních úkonů je však
možné dovolat se relativní neplatnosti jen v obecné tříleté promlčecí lhůtě, jejíž běh se
bude řídit počítáním času dle ust. §122 OZ.71
S ohledem na výše zmíněné tudíž vyvodíme, že stejný režim, tj. režim relativní
neplatnosti, by se aplikoval v případě právních úkonů kolektivního vyjednávání, resp.
samotné kolektivní smlouvy. Na rozdíl od absolutně neplatného právního úkonu, který
nemůže platný právní vztah založit, může být kolektivní smlouva platně uzavřena i přes
relativní neplatnost právních úkonů, které ji zakládají, pokud se jí dotčené strany
nedovolávají. V opačném případě dojde ke sporu sui generis, jenž by se řešil jako spor o
uzavření kolektivní smlouvy ve smyslu ZKV.
5.5. Završení kolektivního vyjednávání - uzavření kolektivní smlouvy

Proces kolektivního vyjednávání je završen uzavřením kolektivní smlouvy.
Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána účastníky na téže listině,
jinak je dle ust. § 27 odst. 2 ZákPr neplatná.
V souladu s tím, co bylo výše uvedeno o dodržování formy právních úkonů
v pracovněprávních vztazích a o důsledcích, resp. sankcích, z toho plynoucích, můžeme
uzavřít, že nedodržení písemné formy v tomto případě má za následek neplatnost
absolutní. Tuto sankci není možné žádným, tj. ani smluvním, způsobem vyloučit.
Požadavek obou dvou podpisů na téže listině představuje speciální právní
úpravu ve vztahu k obecným ustanovením zákoníku práce o písemné formě právního
úkonu, které stanoví, že projevy účastníků nemusí být na téže listině, není-li stanoveno
jinak. Důvodem pro tyto přísnější podmínky u kolektivních smluv je zejména jejich
funkce coby pramene práva, která vyžaduje, aby obsah smlouvy byl jasný a nesporný.
Jedinou výjimkou z výše uvedeného požadavku obou dvou podpisů na téže
listině, je situace, kdy o sporných ustanoveních kolektivní smlouvy rozhoduje rozhodce.
V souladu s ust. § 13 odst. 6 ZKV je smlouva uzavřena resp. nabývá právní moci dnem
doručení rozhodnutí rozhodce všem smluvním stranám. Kolektivní smlouva je tímto
okamžikem uzavřena jako celek, tj. jak co do rozsahu sporných ustanovení, tak těch, o
nichž nebylo sporu, a byla již dříve mezi smluvními stranami dohodnuta. V praxi může
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následně znovu dojít k sepsání celého úplného znění textu smlouvy; jedná se však o
administrativně-technické opatření, které na právní moc smlouvy nemá vlivu.
V souvislosti s uzavíráním kolektivních smluv a jejich následnou aplikací
hovoříme o platnosti, právní závaznosti a účinnosti kolektivních smluv, kteréžto pojmy
se od sebe navzájem odlišují.72
K naplnění požadavku platnosti, je třeba, aby kolektivní smlouva splňovala
všechny výše zmíněné požadavky, které jí zákon výslovně ukládá.
Právně závaznou se kolektivní smlouva stává okamžikem jejího uzavření, tj.
okamžikem podpisu oprávněnými osobami. Právní závazností se rozumí povinnost
smluvních stran závazky ve smlouvě obsažené plnit. V opačném případě je platná a
závazná smlouva titulem pro vynutitelnost práv a povinností zde obsažených, pokud
ovšem nebyla účinnost smlouvy, popř. účinnost jejích jednotlivých závazků, sjednána
na dobu pozdější.
Ust. § 25 odst. 1 a 2 ZákPr stanoví, že kolektivní smlouva je závazná nejen pro
její účastníky, ale též pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů,
která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně a pro zaměstnavatele, kteří v době
účinnosti kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, dále pro
zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové
organizace a nakonec pro ty odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu
vyššího stupně odborová organizace. Nadto je kolektivní smlouva závazná i pro další
subjekty - problematika rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně,
stejně jako otázka závaznosti kolektivních smluv vůči členům i nečlenům odborové
organizace byly již podrobně popsány výše, viz části 3.4. a 2.3.
Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla
kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti
některých jednotlivých práv nebo povinností není v kolektivní smlouvě sjednána
odchylně, viz ust. § 26 odst. 2 ZákPr. Jedná se o specifickou úpravu, která má
v kolektivním vyjednávání poměrně dlouhou tradici. Samotné kolektivní vyjednávání
může být velmi komplikovaným a dlouhým procesem, k jehož úspěšnému završení
může dojít později, než jak bylo původně předpokládáno. Právní úprava proto umožňuje,
aby doba, na kterou je kolektivní smlouva uzavřena, tj. i doba její účinnost, byla
kolektivní smlouvou výslovně stanovena bez ohledu na okamžik, kdy došlo
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k faktickému podpisu smlouvy. Dojde-li např. k uzavření kolektivní smlouvy až
v polovině kalendářního roku, pro nějž celý má smlouva platit, je možné v ní výslovně
uvést, že se závazky založené touto kolektivní smlouvou budou vztahovat na celé
období předmětného kalendářního roku za předpokladu, že je v ní její počátek datován
dnem 1. ledna a konec dnem 31. prosince. 73 Zákoník práce tak de facto umožňuje
zpětnou účinnost kolektivních smluv.
Námitky proti retroaktivitě kolektivní smlouvy jsou zejména systémového
charakteru, vycházející z obecných zásad právního řádu, který zpětnou účinnost
právních norem připouští jen výjimečně. Zde je však třeba zdůraznit, že výsledkem
kolektivního vyjednávání není právní norma, ale kolektivní smlouva, která má jako
celek povahu smlouvy soukromoprávního charakteru.74
V souladu s ust. § 26 odst. 1 ZákPr je možné kolektivní smlouvu uzavřít buďto
na dobu určitou, což je možné považovat za tradiční právní úpravu, anebo na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců, což je alternativa, kterou poprvé zavádí
až současný ZákPr. V případě posledně jmenované varianty zákon stanoví povinnost
písemného oznámení výpovědi druhé smluvní straně a dále zákaz vypovědět kolektivní
smlouvu dříve než po uplynutí 6 měsíců od počátku její účinnosti. Vzhledem k tomu, že
výpovědní doba kolektivní smlouvy počíná prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi 75 , bude kolektivní smlouva uzavřená na dobu neurčitou
účinná minimálně po dobu třinácti měsíců. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je
zajistit právní jistotu smluvních stran a zaručit tak sociální smír po dobu minimálně
jednoho roku, což je období, na které je v praxi většina kolektivních smluv uzavírána.
Nově též ZákPr stanoví, že pokud je ukončení doby, na níž je kolektivní
smlouva uzavřena, vázáno na splnění určité podmínky, musí kolektivní smlouva
obsahovat též údaj o nejzazší době její účinnosti. V praxi byla často sjednávána
účinnost kolektivní smlouvy do uzavření smlouvy nové. Tato neurčitost způsobovala
značné problémy a vedla k právní nejistotě zejména tam, kde se novou kolektivní
smlouvu ani po dlouhých jednáních nedařilo uzavřít. Prostředkem k překonání této
právní nejistoty je výše zmíněné ustanovení o nejzazší účinnosti kolektivních smluv.76
Další otázky týkající se právních důsledků zmíněné podmínky se řídí ust. § 36 OZ. Dle
uvedeného ustanovení platí, že k nemožné podmínce se nepřihlíží. Jestliže účastník,
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jemuž je nesplnění podmínky ku prospěchu, její splnění záměrně zmaří, stane se právní
úkon nepodmíněným. Ke splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění
záměrně účastník, který neměl právo tak učinit, a jemuž je její splnění ku prospěchu.
Smluvní strany jsou ze zákona povinny uschovávat kolektivní smlouvy a
rozhodnutí rozhodců, která se jich týkají, po dobu nejméně pěti let od skončení doby
jejich účinnosti, viz ust. § 9 odst. 4 ZKV. V případě, že je v kolektivní smlouvě
sjednána doba účinnosti některých práv a povinností odchylně, jak připouští ust. § 26
odst. 2 ZákPr, je nezbytné zmíněnou pětiletou lhůtu pro uchovávání kolektivních smluv
počítat od nejpozději účinného závazku. Povinnost archivace je zákonem stanovena
z důvodu možnosti předložit dotčené kolektivní smlouvy či rozhodnutí rozhodce soudu
v případě sporů o nároky zaměstnanců plynoucích z kolektivní smlouvy, které se dle ust.
§ 101 občanského zákoníku promlčují v obecně stanovené tříleté lhůtě, která běží ode
dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.
Pokud jde o kolektivní smlouvy vyššího stupně, včetně jejich případných změn a
rozhodnutí rozhodců, která se jich týkají, zakotvuje ust. § 9 odst. 1 ZKV navíc
povinnost odevzdat k uložení tyto dokumenty Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tuto
povinnost ukládá zákon výslovně smluvní straně na straně zaměstnavatelů. Důvodem
zakotvení této povinnosti je význam kolektivních smluv, zejména pak KSVS, coby
pramene práva.
Za účelem seznámení se s obsahem kolektivních smluv vyššího stupně je jejich
uložení oznámeno ve Sbírce zákonů. MPSV tyto smlouvy bez odkladu po oznámení
uloží ve Sbírce zákonů a zpřístupní na svých internetových stránkách.77
Závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně vůči subjektům, pro něž je dle ust.
§ 25 odst. 1 a 2 ZákPr závazná, nastává bez ohledu na to, zda její uložení bylo nebo
nebylo ve Sbírce zákonů oznámeno. Naopak ze samotného smyslu institutu uložení
kolektivních smluv vyššího stupně vyplývá, že k rozšíření jejich závaznosti, může dojít
až tehdy, bylo-li jejich uložení oznámeno ve Sbírce zákonů.78
5.6. Změna obsahu kolektivní smlouvy

Pokud lze během doby, na níž je kolektivní smlouva uzavřena očekávat, že
vyvstane potřeba její změny, resp. i sebemenšího doplnění, je vhodné výslovně si
77
78

Http://www.mpsv.cz/cs/3619.
Šubrt, B.: op. cit., str. 68.
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možnost její změny přímo v kolektivní smlouvě sjednat. Nespornou výhodou takového
postupu je skutečnost, že při projednávání kolektivní smlouvou předvídané změny se
v souladu s ust. § 8 odst. 5 ZKV postupuje jako při uzavírání nové kolektivní smlouvy.
Smluvní strany mají v takovém případě povinnost sjednat přímo ve smlouvě rozsah
eventuálních změn. Rozsah změn je možné vymezit konkrétně nebo obecně, nezbytné je
ale vždy učinit tak určitým způsobem.79
Z uvedeného tedy vyplývá, že pouze za předpokladu, je-li možnost změny
obsahu kolektivní smlouvy dohodnuta zákonem uvedeným způsobem, je zároveň ze
zákona zaručeno, že obě smluvní strany musí v rámci vyjednávání o změně postupovat
jako při uzavírání nové kolektivní smlouvy. Při každé změně či doplňku
kolektivní smlouvy by se zahajovalo kolektivní vyjednávání na základě písemně
předloženého návrhu, druhá smluvní strana by byla povinna nejpozději do 7 dnů
písemně odpovědět atd.
Ke změně či doplnění kolektivní smlouvy však může dojít i za situace, kdy si
smluvní strany takovou možnost v kolektivní smlouvě předem nesjednají. Jak vyplývá
z litery ZKV, je výše uvedené sjednání eventuální změny smlouvy pouze možností, resp.
právem smluvních stran. V žádném případě se nejedná o povinnost, jejíž porušení by
vylučovalo pozdější změnu smlouvy. Pokud ale toto ujednání smlouva neobsahuje,
zavazuje příslušné subjekty a nelze jednostranně dosáhnou její změny. K prosazení
změny kolektivní smlouvy pak nelze využít ani prostředků, kterými jinak smluvní
strany při kolektivním vyjednávání disponují, zejména nelze změnu prosazovat pomocí
stávky či výluky.80
„Podmíněná vynutitelnost jednání o změně kolektivní smlouvy není nadbytečně
přísným pravidlem. Je nutné si uvědomit, že při uzavírání kolektivní smlouvy a jejích
změn mohou vznikat spory, které se řeší případně i stávkou. Zcela neomezená
vynutitelnost měnění kolektivních smluv by mohla vést k trvalému nastolování
požadavků a jejich uplatňování i cestou krajních prostředků. Uzavření kolektivní
smlouvy představuje kompromis, který by měl po sjednanou dobu působit a stabilizovat
vztahy mezi sociálními partnery.“ 81
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K příkladům konkrétního a obecného vymezení rozsahu případných změn podrobně Šubrt B., op. cit.,
str. 66.
80
Jouza, L.: op. cit., str. 74.
81
Šubrt, B.: op. cit., str. 67.
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II. KOLEKTIVNÍ SPORY A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ
1. Pojem pracovněprávních sporů

Pracovněprávní spor můžeme definovat jako střet rozdílných názorů a zájmů
nositelů subjektivních práv a povinností z konkrétních pracovněprávních vztahů, kdy
alespoň jeden z těchto subjektů vystupuje v právním zájmu ochrany svého subjektivního
práva. Z toho zároveň vyplývá, že ty spory mezi výše uvedenými subjekty, které vyústí
v jednostranné právní úkony (typicky jednostranné rozvázání pracovního poměru), není
možné považovat za pracovněprávní spor v dále popsaném slova smyslu.82
„Pro pracovněprávní spory je obecně typické, že jsou to spory v rámci a na
základě pracovněprávních vztahů a spory z tvrzeného pracovněprávního vztahu.“ 83
Pokud tedy dojde mezi nositeli subjektivních práv a povinností z určitého pracovního
vztahu ke sporu ve věci z jiného právního odvětví, není možné takový spor považovat
za pracovněprávní. Pracovněprávní spor může být konfliktem pouze a jen v rámci
pracovněprávních vztahů.
Právně relevantním sporem je přitom pouze takový střet názorů, jenž je zákonem
stanoveným způsobem uplatněn před orgánem, který zákon určuje jako kompetentní
k tomu, aby danou věc projednal a autoritativně o ní rozhodl. Právně relevantními
orgány jsou v prvé řadě orgány státní, zejména soudy, dále pak rozhodci,
zprostředkovatelé, popř. další instituty určené právním řádem. Samotný spor v právním
slova smyslu vzniká až okamžikem podání návrhu na rozhodnutí příslušnému orgánu.84
2. Klasifikace pracovněprávních sporů a jejich vymezení

V pracovním právu můžeme spory dělit jednak na základě povahy stran sporu,
jednak na základě obsahu sporu.85
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Galvas, M.: op. cit., str. 89.
Kalenská, M. a kol.: Československé pracovní právo, Panorama, Praha 1988, str. 322.
84
Galvas, M. a kolektiv: op. cit., str. 646 – 647.
85
Tomeš, I., Tkáč, V.: op. cit., str. 121 - 123.
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2.1. Spory o zájmy, spory o právo

Klasifikací dle obsahu sporu rozlišujeme spory o zájmy a spory o právo, které
nastupují v různých časových stádiích. Spory o zájmy se uplatňují ve stádiu tvorby
práva. Tyto spory se týkají změny právního stavu, tj. uplatňují se ve fázi tvorby nové
úpravy či reformy stávající právní úpravy, a to ať již právním předpisem nebo
kolektivní smlouvou, která je ve své normativní části pramenem práva. Naopak spory o
právo se vztahují ke stádiu realizace, resp. aplikace právního stavu. Jádrem těchto sporů
je otázka plnění práv a povinností plynoucích z právních předpisů či kolektivních smluv.
2.2. Individuální a kolektivní pracovní spory

Stěžejním kritériem pro klasifikaci pracovněprávních sporů je ovšem povaha
stran sporu, na jejímž základě rozlišujeme spory individuální a spory kolektivní.
V rámci kolektivních sporů můžeme dále vymezit kolektivní spory dle zákona č. 2/1991
Sb., o kolektivním vyjednávání, které jsou pojmově podstatně užší skupinou.

Individuální pracovní spory jsou spory, které vznikají na základě určitého
pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jedná se tedy o
neshody vzešlé z individuálních pracovních vztahů.
Novou rekodifikací pracovního práva, tj. zákonem č. 262/2006 Sb., který nabyl
účinnosti k 1. 1. 2007, došlo v otázce řešení individuálních pracovních sporů
k významné změně, konkrétně k liberalizaci v otázce volby způsobu řešení sporu. Nový
zákoník práce vychází ze zásady, že dovoleno je vše, co zákon explicitně ani implicitně,
prostřednictvím kogentních ustanovení, nezakazuje. Touto rekodifikací je tak zároveň
umožněna arbitrabilita individuálních pracovních sporů, neboť spolu s výše zmíněnou
zásadou je upuštěno od ust. § 207 zákona č. 65/1965 Sb., tj. předchozího zákoníku práce,
který zakotvoval řešení individuálních pracovních sporů výhradně obecnými soudy.
V souladu s ust. § 13 zákona č. 216/1994, zákon o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších právních předpisů, je základem pravomoci
rozhodců a stálého rozhodčího soudu k rozhodování sporu v rozhodčím řízení rozhodčí
smlouva. Rozhodčí smlouva v mezích ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces
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de facto vylučuje právo domáhat se svých práv u nestranného a nezávislého soudu86
v těch případech, kde by jinak byla dána pravomoc soudu obecné soustavy. To vše
výhradně za podmínky, že je takový spor v souladu s ust. § 2 odst. 1 resp. odst. 4 ZRŘ87
arbitrabilní, tj. lze-li jej za splnění dalších zákonem stanovených podmínek projednat a
rozhodnout o něm v rozhodčím řízení. Důsledkem arbitrability sporu je mj. i to, že
pokud by byla mezi stranami pracovní smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy sjednané
v režimu některého soukromoprávního předpisu uzavřena rozhodčí smlouva nebo
rozhodčí doložka, a současně byla některou ze smluvních stran podána v takové věci
žaloba u soudu obecné soustavy, soud k námitce protistrany o platném uzavření
rozhodčí smlouvy či doložky, učiněné nejpozději při prvním úkonu ve věci samé,
přihlédne a v souladu s ust. § 106 odst. 1 OSŘ řízení zastaví. Věc bude muset být dále
projednána v řízení před rozhodci, s výjimkou případu, kdy strany výslovně prohlásí, že
na uzavřené rozhodčí smlouvě netrvají. 88 „Podmínkou možnosti svěřit projednání
konkrétního sporu do pravomoci rozhodců tak není tedy toliko existence odpovídající
dohody stran o takovém způsobu řešení sporů, ale i skutečnost, že právní řád takovou
delegaci jurisdikční výsosti státu na soukromoprávní subjekt umožňuje.“89
Pokud ale ve věci pracovního sporu bude rozhodovat obecný soudní orgán, pak
ust. § 7 odst. 1 OSŘ stanoví, že spory a jiné právní věci vyplývající z pracovních vztahů
projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, pokud je dle zákona
neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Jak z uvedeného vyplývá, v České
republice neexistuje samostatné pracovněprávní soudnictví.90
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Toto právo je garantováno v ust. čl. 36 odst. 1 LZPS, který stanovuje, že „každý se může domáhat
stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u
jiného orgán“.
87
Ust. § 2 odst. 1 ZRŘ: „Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou
sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a
rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý
rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).“ Ust. § 2 odst. 4 ZRŘ: „Není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak,
vztahuje se jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto
právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související.“
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Lisse, L.: Stanovisko Ústavu práva a právní vědy, LL/upav/2007/07, Praha, 2007; zveřejněno také na
internetových stránkách Rozhodčího soudu ČR:
http://www.rozhodcisoud.net/dokumenty/arbitrabilita.doc.
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Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, Komentář. 1. vydání.
C.H.Beck, Praha 2004, str. 701.
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Naopak příkladem dobře fungujícího pracovněprávního soudnictví, které je samostatné a na
občanskoprávním soudnictví nezávislé, je soudnictví ve Spolkové Republice Německo. Zde je
pracovněprávní soudnictví třístupňové a skládá se z pracovních soudů, zemských pracovních soudů a
Spolkového pracovního soudu. Pracovní soudy jsou především příslušné pro spory mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli (zaměstnanec žaluje na neplatnost výpovědi zaměstnavatele), spory z podobných
právních vztahů, jakož i právní spory mezi stranami kolektivních smluv (tj. odbory a svazy
zaměstnavatelů).
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Kolektivní pracovní spory jsou spory, které vznikají mezi subjekty kolektivního
pracovního práva, a jejichž předmětem jsou kolektivní práva a zájmy. Jedná se tedy
o neshody vzešlé z kolektivních pracovněprávních vztahů.
Důležitým kritériem je zde vymezení subjektů kolektivního pracovního práva,
kterými jsou na jedné straně zaměstnavatelé, popř. organizace zaměstnavatelů, a na
straně druhé odborové organizace zaměstnanců. Vyjma odborové organizace přitom
žádné jiné sdružení zaměstnanců nemá zákonem přiznanou právní subjektivitu
vystupovat v kolektivních pracovních vztazích a nemůže být tudíž ani subjektem
kolektivního pracovního práva, potažmo kolektivního pracovního sporu. V tomto
smyslu hovoří též ust. § 22 zákoníku práce, podle kterého právo uzavřít kolektivní
smlouvu za zaměstnance má pouze a jen odborová organizace.
Z uvedeného důvodu nemohou být za kolektivní spory považovány ty konflikty,
v rámci nichž se sice jedná o nároky založené kolektivní smlouvou, ale jejichž subjekty
jsou jednotliví individuálně určení zaměstnanci. Totéž platí pro neshody mezi
zaměstnavatelem a radou zaměstnanců týkající se povinnosti zaměstnavatele jednak
informovat zaměstnance o některých skutečnostech a jednak je s nimi projednat. Radě
zaměstnanců schází výše zmiňovaná právní subjektivita pro vystupování v kolektivních
pracovních vztazích. Existence odborů je tedy nezbytným předpokladem k uzavření
kolektivní smlouvy, stejně jako ke vzniku kolektivních sporů u daného zaměstnavatele.
Takto vymezené kolektivní spory jsou však pojmově mnohem širší než jejich
legální vymezení zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Ust. § 10 ZKV
definuje kolektivní spory pro účely tohoto zákona jednak jakožto (1) spory o uzavření
kolektivní smlouvy, a jednak jakožto (2) spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze
kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům.
Ad (1): Za spory o uzavření kolektivní smlouvy se považují i spory o změně
kolektivní smlouvy, pokud byla tato možnost dle ust. § 8 odst. 5 ZKV sjednána.
Smluvní strany mohou v kolektivní smlouvě dohodnout možnost změny smlouvy a její
rozsah. Při této změně se postupuje jako při uzavírání kolektivní smlouvy, podrobně viz
část 5.6. kapitoly I.
Ad (2): Pro spory o plnění závazků kolektivní smlouvy má rozhodující význam
skutečnost, zda nároky plynoucí z předmětné smlouvy vznikají jednotlivým
zaměstnancům či nikoliv.
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Pokud ano, nejsou takové spory považovány za spory kolektivní a dle ust. § 25
odst. 4 ZákPr se taková práva uplatňují a uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z
pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. prostřednictvím
obecných soudů. Toto ustanovení má z hlediska § 2 odst. 1 ZákPr kogentní charakter.
Zároveň je ale třeba zdůraznit, že při sjednávání kolektivní smlouvy, a to až do doby
jejího uzavření, jsou i závazky, z nichž vyplývají práva jednotlivým zaměstnancům,
považována za práva kolektivní. To je důležité z toho důvodu, že opačný přístup by
v případě sporu o tato ustanovení vylučoval jeho řešení jakožto sporu o uzavření
kolektivní smlouvy ve smyslu ZKV.
Judikatura Vrchního soudu v Praze uvádí k otázce řešení sporů o plnění závazků
kolektivní smlouvy následující: „V ustanoveních, která upravují individuální nebo
kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, z nichž vznikají nároky blíže
neurčenému okruhu jednotlivých pracovníků, má kolektivní smlouva normativní
povahu. Ostatní ustanovení o závazcích, z nichž nevznikají nároky jednotlivým
zaměstnancům, nebo které upravují další práva a povinnosti smluvních stran, mají
povahu smluvně-právní. Nároky, které vznikly z normativních ustanovení kolektivní
smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uspokojují jako ostatní nároky zaměstnanců z
pracovního poměru.“91
Pro úplnost třeba dodat, že spory ve věci evidence odborové organizace nelze
kvalifikovat jakožto kolektivní pracovní spory ani jiné spory v rámci pracovněprávních
vztahů, jde o spory v rámci vztahů podřízených ústavnímu právu.92
3. Způsoby řešení kolektivních sporů

Pouze kolektivní spory vymezené v ust. § 10 ZKV se řeší postupem v tomto
zákoně dále uvedeném (kde tedy v rigorózní práci hovořím o kolektivních sporech,
mám na mysli toliko kolektivní spory ve smyslu zmíněného ust. ZKV).
Řešení kolektivních sporů dle ZKV je ovládáno tzv. dispoziční zásadou. Řízení
o sporu probíhá v několika fázích, přičemž sporné strany mohou řízení v jakékoliv fázi
zastavit a spor samy vyřešit nebo nechat spor vyhasnout. Až do vydání rozhodnutí
mohou smluvní strany od svého stanoviska ustoupit, mohou kolektivní smlouvu uzavřít,
mohou sporný závazek splnit, popř. upustit od požadavku jeho plnění. Do jakého stadia
91
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Vrchní soud v Praze, R 50/1995.
Galvas, M. a kolektiv: op. cit., str. 646.
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spor dospěje, závisí plně na dispozitivních úkonech stran sporu, žádná z těchto fází
nemůže byt zahájena ex offo.
Způsobů řešení, resp. možných fází řešení kolektivních sporů, je několik.
Jediným obligatorním stadiem pro řešení obou dvou typů kolektivních sporů je
předložení věci zprostředkovateli. Další již fakultativní fází, tj. fází, která může a
nemusí nastat, je v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy řízení před rozhodcem.
Zahájení této fáze řízení však zároveň vylučuje možnost řešit kolektivní spor jiným
způsobem, resp. řešit jej za využití některého z krajních prostředků hospodářského boje,
tj. stávky či výluky. Naopak pro řízení ve sporu o plnění závazků kolektivní smlouvy,
ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, je předložení věci rozhodci
jediným možným postupem v případě, že řízení před zprostředkovatelem skončilo
neúspěšně a alespoň jedna ze stran chce ve sporu pokračovat.
Účastníci kolektivní smlouvy se navíc na vznik kolektivního sporu a jeho řešení
mohou připravit tak, že si v kolektivní smlouvě předem dohodnou, před kterým
zprostředkovatelem i rozhodcem budou řešeny jejich případné kolektivní spory. 93
K takovému ujednání je vedle souhlasu obou smluvních stran nezbytný též souhlas
vybraných osob. Jak vyplývá z logiky věci, uvedený postup je možný toliko u sporů
o plnění závazků kolektivní smlouvy.

Pokud jde o kolektivní spory nad rámec ust. § 10 ZKV, ty je možné řešit
dohodou stran, řízením před obecným soudem, za předpokladu splnění výše uvedených
podmínek řízením před rozhodcem, či stávkou a výlukou nad rámec kolektivního
vyjednávání.
4. Řízení před zprostředkovatelem
4.1. Charakteristika řízení před zprostředkovatelem

První fází řešení kolektivních sporů, a to jak sporů o uzavření kolektivní
smlouvy, tak sporů o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky
jednotlivým zaměstnancům, je předložení věci zprostředkovateli.
Jak vyplývá z výše uvedeného, mohou se strany ještě před zahájením tohoto
řízení dohodnout a spor se před zprostředkovatele vůbec nedostává. V opačném případě
93

Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertový, Z., Trylč, L.: op. cit., str. 144.
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je řízení před zprostředkovatelem obligatorní fází řešení kolektivních sporů.
Obligatornost řízení spočívá v tom, že každý kolektivní spor, resp. každý, ve kterém
chce alespoň jedna ze smluvních stran pokračovat, musí být nejprve předložen k řešení
zprostředkovateli. Teprve v případě neúspěchu tohoto řízení mohou smluvní strany
uvažovat o využití dalších zákonem stanovených možnostech řešení kolektivních sporů.
Pro řízení před zprostředkovatelem je charakteristické, že jeho cílem není
autoritativní vyřešení sporu, které by bylo pro smluvní strany závazné, ale pouhá
asistence, pomoc při řešení sporu a navržení jeho smírného řešení, které by bylo
akceptovatelné pro obě smluvní strany. Řízení slouží jako prostředek k tomu, aby mezi
sporné strany vstoupila třetí nezainteresovaná osoba, která celou situaci objektivně a
především

nezaujatě

posoudí

a

navrhne

kompromisní

řešení.

Řízení

před

zprostředkovatelem je proto považováno za poslední pokus smírného řešení
kolektivního sporu.
Se smírným charakterem řízení pak souvisí jeho relativní neformálnost.
Podrobnou úpravu řízení před zprostředkovatelem zákon resp. ust. § 11 a § 12 ZKV
nestanoví a do značné míry je tedy smluvním stranám i zprostředkovateli ponechána
volnost k tomu, aby v řízení postupovali s ohledem na specifika daného sporu. Je
na zprostředkovateli, aby podle povahy věci rozhodl, jak jednání povede, zda bude
jednat se stranami odděleně či společně, kolik schůzek kde a kdy bude konat atd.94
4.2. Zprostředkovatel

Smluvní strany by se na osobě zprostředkovatele měly v prvé řadě dohodnout.
Pokud se tak nestane, určí zprostředkovatele ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců
vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, na návrh kterékoliv ze smluvních stran
toto ministerstvo. Dle ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MPSV č. 16/1991 Sb.,
o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně95, se
žádost o řešení sporu zprostředkovatelem předkládá v písemné podobě. V žádosti musí
být přesně vymezen předmět sporu a uveden předchozí postup při jeho řešení, doložený
94

Vozábová, E.: Způsoby řešení kolektivních sporů – řízení před zprostředkovatelem a rozhodcem, Práce
a mzda, č. 10/2007, ročník 55, ASPI.
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K přijetí vyhlášky č. 16/1991 Sb. zmocňuje MPSV dikce ust. § 15 odst. 1 ZKV. Dle ust. § 15 odst. 1
ZKV: „Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškami postup při a) ukládání kolektivních
smluv vyššího stupně, b) výběru zprostředkovatelů a způsob jejich zápisu do seznamu
zprostředkovatelů, jakož i další řízení před zprostředkovatelem, c) výběru rozhodců, způsob ověřování
jejich odborných znalostí, jejich zápisu do seznamu rozhodců, jakož i další úpravu řízení před
rozhodcem.“
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písemnými materiály; k žádosti musí být též připojeno písemné stanovisko druhé
smluvní strany.
Zatímco zprostředkovatelem ustaveným na základě dohody smluvních stran
může být v souladu se zněním § 11 odst. 3 ZKV kterákoliv fyzická osoba způsobilá
k právním úkonům dle práva České republiky, bez ohledu na své vzdělání, trestní
bezúhonnost či jakékoliv další, zejména morální, předpoklady nebo právnická osoba,
pokud souhlasí s výkonem této funkce, opět bez dalšího ohledu na předmět její činnosti;
zprostředkovatel určený MPSV musí splňovat podmínky pro zápis osob do seznamu
zprostředkovatelů. Tyto podmínky stanoví výše zmíněná vyhláška MPSV č. 16/1991 Sb.
ve svém ust. § 2 odst. 1 až 3. Do seznamu zprostředkovatelů může být zapsána fyzická
osoba, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o kolektivním vyjednávání, a která
je bezúhonná, má ukončené vysokoškolské vzdělání zpravidla právnického nebo
ekonomického směru a má osobní vlastnosti, které dávají předpoklady pro řádné a
nestranné vykonávání činnosti zprostředkovatele. Stejná kritéria musí splňovat
právnická osoba, resp. její pracovníci, kteří jsou vhodní pro činnost zprostředkovatele a
s výkonem činnosti souhlasí, přičemž předmětem činnosti právnické osoby musí být
výzkumná, poradenská nebo organizátorská činnost, zejména v pracovněprávních,
mzdových nebo sociálních věcech. Zápis do seznamu zprostředkovatelů schvaluje
ministr práce a sociálních věcí. Zápis se provádí na dobu tří let.
Další rozdíl mezi zprostředkovatelem určeným dohodou smluvních stran a
zprostředkovatelem stanoveným MPSV spočívá v tom, že prvně jmenovaný, byť to
zákon výslovně nezmiňuje, může odmítnout výkon zprostředkovatelské činnosti
z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu. Naopak zprostředkovatel zapsaný na
seznamu zprostředkovatelů může dle ust. § 7 vyhlášky č. 16/1991 Sb. výkon takové
činnosti odmítnout jen v případě, že namítne z vážných důvodů do sedmi dnů svou
podjatost.
Činnost zprostředkovatele je nezastupitelná.
4.3. Průběh řízení před zprostředkovatelem

Jak bylo výše uvedeno, smluvní strany si po dohodě mohou ve sporu zvolit
zprostředkovatele. Od 1. 1. 2007 je v ust. § 11 odst. 1 ZKV poprvé přesně vymezen
okamžik zahájení řízení, kterým je okamžik přijetí žádosti zprostředkovatelem. Do této
doby se okamžik zahájení řízení nepřímo dovozoval z vyhlášky č. 16/1991 Sb.,
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o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, jako
okamžik seznámení se s předmětem sporu, který zahrnoval převzetí písemných
podkladů potřebných pro řešení sporu. Cílem tohoto i dalších „nových“ ustanovení
ZKV,

která

nabyla

účinnosti

k 1. 1. 2007,

je

konkretizace

řízení

před

zprostředkovatelem, zrychlení celého procesu řízení atd. K posledně jmenovanému cíli
má taktéž přispět povinné poskytování potřebné součinnosti mezi smluvními stranami a
zprostředkovatelem.96
V případě určení zprostředkovatele z příslušného seznamu vedeného MPSV je
okamžikem zahájení sporu doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele.
Dle ust. § 12 odst. 2 ZKV se řízení před zprostředkovatelem považuje za
neúspěšné, jestliže spor není vyřešen do 20-ti dnů ode dne přijetí žádosti
zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení zprostředkovatele,
nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem na jiné době. Lhůta 20 dnů je
taktéž zásadní změnou od 1. 1. 2007, neboť do konce roku 2006 platila lhůta 30 dnů;
dochází tedy ke zrychlení celého procesu řízení.
Od roku 2007 je dle ust. § 12 odst. 3 ZKV rovněž možné, aby smluvní strany
v případě, že řízení před zprostředkovatelem je prohlášeno za neúspěšné, požádaly
Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele nového. Řízení před
zprostředkovatelem je tedy možné vícekrát opakovat, resp. počet řízení před ním není
omezen. Důvodem takové právní úpravy je snaha o vyřešení sporu ve fázi, kdy je ještě
možné hovořit o smírném řešení konfliktu.97
S ohledem na smírný charakter řízení před zprostředkovatelem a s tím souvisící
skutečnost, že v tomto řízení není „vítěze ani poraženého“, hradí každá ze smluvních
stran jednu polovinu nákladů řízení, které jsou představovány zejména odměnou
zprostředkovatele, jak konstatuje ust. § 12 odst. 4 ZKV. Pokud se smluvní strany se
zprostředkovatelem na výši odměny nedohodnou, je odměna stanovena fixní částkou
dle vyhlášky Ministerstva financí ČR 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 rozhodcem98, která stanoví i další položky nákladů řízení.
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Hruška, V.: op. cit., str. 32.
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5. Řízení před rozhodcem
5.1. Charakteristika řízení před rozhodcem

Pokud řízení před zprostředkovatelem skončilo bez úspěchu, druhým stadiem
řešení kolektivních sporů, a to jak sporů o uzavření kolektivní smlouvy, tak sporů o
plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým
zaměstnancům, může být předložení věci rozhodci.
Na rozdíl od smírného charakteru řízení před zprostředkovatelem, jde v tomto
řízení o autoritativní rozhodnutí sporu, které je pro strany právně závazné. Zatímco tedy
zprostředkovatel pouze navrhuje řešení spor u, rozhodce spor rozhoduje.
V rámci sporů o plnění závazků kolektivní smlouvy je tento postup po
neúspěšném řízení před zprostředkovatelem jediným možným postupem v případě, že
alespoň jedna ze smluvních stran chce ve sporu pokračovat. K tomu, aby spor do této
fáze dospěl, tudíž postačí vůle toliko jedné ze smluvních stran.
Naopak v případě sporů o uzavření kolektivní smlouvy je toto stadium
fakultativní možností, kterou strany mohou a nemusí využít. V případě, že se k tomuto
řízení strany rozhodnou, vzdávají se tím, jak vyplývá z ust. § 20 písm. b) a § 28 písm. b)
ZKV, možnosti řešit později spor jakýmkoliv z krajních prostředků řešení kolektivních
sporů, tj. stávkou či výlukou. Rozhodujícím kritériem je přitom již samo zahájení řízení
před rozhodcem, které dále vylučuje využití krajních prostředků hospodářského boje.
Vzhledem k omezení, které s sebou tato volba pro smluvní strany přináší, je dle
současné právní úpravy nezbytné, aby se obě strany na řízení před rozhodcem shodly;
v opačném případě by nebylo možné k řízení před rozhodcem přistoupit a strany by
s největší pravděpodobností využily možnosti řešit spor za využití stávky nebo výluky.
Specifickým případem je spor o uzavření kolektivní smlouvy na pracovištích,
kde je zakázáno stávkovat. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci, po neúspěšném řízení
před zprostředkovatelem, nemají žádný další prostředek, který by mohly využít k řešení
sporu, bylo-by jistě nelogické podmiňovat předložení věci rozhodci dohodou obou
smluvních stran v této věci. Stejně jako v případě sporů o plnění závazků z kolektivních
smluv tedy postačí, pokud alespoň jedna ze stran chce ve sporu pokračovat, a to bez
ohledu na to, o kterou z nich se jedná, viz ust. § 13 odst. 2 ZKV. Zatímco tedy
zaměstnanci budou mít ve výše dané situaci jedinou možnost, jak ve sporu pokračovat,
a tou bude předložení věci rozhodci, zaměstnavatel má možnost volby, buď využije
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téhož anebo dá přednost řešení sporu výlukou. I zde samozřejmě platí, že využití řízení
před rozhodcem vylučuje následnou výluku ze strany zaměstnavatele.99
5.2. Rozhodce

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí rozhodce má podstatně významnější
právní důsledky oproti návrhu na řešení sporu ze strany zprostředkovatele, jsou také
podmínky pro výkon této činnosti přísnější. Rozhodcem může být na rozdíl od
zprostředkovatele pouze osoba fyzická, nikoli právnická. Ať už se strany na řízení před
rozhodcem a na jeho osobě samy dohodnou, nebo je rozhodce vybrán MPSV, musí být
taková osoba, dle ust. § 13 odst. 3 ZKV, vybrána výhradně ze seznamu
zprostředkovatelů a rozhodců. V souladu s ust. § 3 vyhlášky MPSV č. 16/1991 Sb., o
zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, je pro
zápis do seznamu rozhodců třeba, aby žadatel splňoval nejen podmínky jako pro zápis
do seznamu zprostředkovatelů, tj. způsobilost k právním úkonům dle práva České
republiky, bezúhonnost, ukončené vysokoškolské vzdělání zpravidla právnického nebo
ekonomického směru a osobní vlastnosti, které dávají předpoklady pro řádné a
nestranné vykonávání této činnosti, ale také aby uspěl při ověřování odborných znalostí,
zejména z pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti. Odborné znalosti ověřuje komise,
kterou jmenuje ministr práce a sociálních věcí jako svůj poradní orgán. Tato komise je
složena z pracovníků Ministerstva a ze zástupců odborových orgánů a organizací
zaměstnavatelů. Zápis do seznamu rozhodců schvaluje na základě návrhu komise
ministr. Ověření odborných znalostí se opakuje po třech letech. To vše v souladu s ust.
§ 4 vyhlášky MPSV č. 16/1991 Sb.
Rozhodce může odmítnout výkon činnosti v konkrétním sporu ze stejných
důvodů jako zprostředkovatel, tj. namítne-li z vážných důvodů do sedmi dnů svoji
podjatost. Stejná osoba přitom nesmí být zprostředkovatelem a rozhodcem v témže
sporu, srov. ust. § 13 odst. 4 ZKV.
Činnost rozhodce, stejně jako zprostředkovatele, je nezastupitelná.
Na rozdíl od řízení před zprostředkovatelem hradí v souladu s ust. § 13 odst. 7
ZKV náklady tohoto řízení včetně odměny rozhodci Ministerstvo práce a sociálních
věcí.
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5.3. Průběh řízení před rozhodcem

Ani pro řízení před rozhodcem není předepsáno mnoho formálních náležitostí a
ZKV ve svých ust. § 13 až § 14 ponechává rozhodci relativní volnost pro vedení sporu.
V praxi je teoreticky možné, aby rozhodce postupoval analogicky dle ustanovení
občanského soudního řádu; přímá aplikace ustanovení OSŘ je samozřejmě vyloučena.
Obecné principy civilního řízení je nicméně třeba i v tomto případě respektovat, jedná
se zejména o princip objektivní pravdy a princip dispoziční.100
Samotné řízení je dle ust. § 13 odst. 1 ZKV zahájeno okamžikem, kdy rozhodce
přijme žádost smluvních stran o rozhodnutí ve sporu, která musí být vyhotovena
v písemné podobě.
V případě, že se smluvní strany na konkrétním rozhodci nedohodnou a jde-li
zároveň o kolektivní spor, který může být předložen rozhodci jen na základě vůle jedné
ze smluvních stran, určí Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s ust. § 13 odst.
2 ZKV na návrh kterékoliv ze stran rozhodce ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců,
který samo vede. V takovém případě je řízení zahájeno doručením rozhodnutí
Ministerstva příslušnému rozhodci.
Od 1. 1. 2007 je nově stanovena povinnost smluvních stran a rozhodce vzájemně
si poskytovat požadovanou součinnost.
Rozhodce je dle znění ust. § 13 odst. 5 ZKV povinen rozhodnout ve lhůtě 15-ti
dnů od zahájení řízení, a to bez ohledu na složitost konkrétního sporu. Při rozhodování
je rozhodce omezen návrhy smluvních stran tak, že musí rozhodnout v mezích jejich
návrhů. Z tohoto důvodu musí být v žádosti o řízení před rozhodcem, stejně jako
v žádosti o řízení před zprostředkovatelem, vždy přesně vymezen předmět sporu a
uveden předchozí postup při jeho řešení, doložený písemnými materiály; k žádosti musí
být též připojeno písemné stanovisko druhé smluvní strany.
Jak vyplývá z ust. § 14 odst. 1 ZKV a contrario, je ve sporu o uzavření
kolektivní smlouvy rozhodnutí rozhodce konečné a nelze proti němu využít žádného
opravného prostředku. Doručením takového rozhodnutí smluvním stranám, resp. tím
doručením, které je učiněno jako poslední v případě, že je mezi nimi časové prodlevy, je
v souladu s ust. § 13 odst. 6 ZKV smlouva uzavřena. Kolektivní smlouva je tímto
okamžikem uzavřena jako celek, tj. jak co do rozsahu rozporovaných ustanovení, tak
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těch, o nichž panovalo již dříve všeobecné shody. Okamžikem doručení nabývá
rozhodnutí právní moci a zároveň tím dochází k nahrazení vůle smluvních stran uzavřít
kolektivní smlouvu. V tomto postupu je tak možné spatřovat rozpor se zásadou smluvní
svobody, kterou je třeba respektovat, neboť rozhodce se může výhradně přiklonit
k návrhu jedné ze smluvních stran a jít tak proti vůli druhé strany takové znění smlouvy
uzavřít, jejíž svobodné rozhodnutí tím v plném rozsahu nahradí. Tento rozpor je do
značné míry regulován tím, že rozhodce je ze zákona povinen se při rozhodování držet
mantinelů návrhů smluvních stran, které jsou přesně vymezeny a v písemné podobě
rozhodci předloženy. Spor o uzavření kolektivní smlouvy je navíc možné předložit
rozhodci jen po vzájemné dohodě smluvních stran (vyjma výjimky výše uvedené).
Ve sporu o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky
jednotlivým zaměstnancům, je situace od výše popsaného odlišná. Rozhodnutí rozhodce
nemusí být konečným řešením sporu, neboť nesouhlasí-li smluvní strany s tímto
rozhodnutím, mohou dle ust. § 14 odst. 2 ZKV do patnácti dnů od dne jeho doručení
podat návrh na zrušení či změnu rozhodnutí. Dle následujících pravidel obsažených v
§ 14 ZKV je příslušným soudem krajský soud, v jehož obvodu má sídlo ta smluvní
strana, proti které návrh směřuje. Krajský soud postupuje v tomto řízení dle ustanovení
občanského soudního řádu upravující řízení v prvním stupni. Krajský soud rozhoduje
vždy usnesením, proti němuž je výslovně vyloučeno odvolání i obnova řízení.
Vzhledem k tomu, že o přípustnosti mimořádných opravných prostředcích se ZKV
nezmiňuje, můžeme dovodit, že ty přípustné jsou.
Až do konce roku 2006 rozhodoval krajský soud v souladu s tzv. kasačním
principem. Ten spočívá v tom, že orgán provádějící přezkumné řízení se zabývá pouze
právní nikoliv skutkovou podstatou věci a pokud zjistí vady napadeného rozhodnutí,
rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí předešlému orgánu;
v opačném případě pak rozhodnutí potvrdí. Omezení přezkumné činnosti krajského
soudu na právní stránku věci zůstává i nadále zachováno, viz ust. § 14 odst. 1 ZKV krajský soud se zabývá toliko souladem napadeného rozhodnutí s právními předpisy a
kolektivními smlouvami. Od 1. 1. 2007 však dochází k rozšíření možných způsobů
rozhodnutí krajského soudu, a to o možnost změny napadeného rozhodnutí. Dále již
tedy nehovoříme o aplikaci kasačního principu v rozhodovací činnosti krajského soudu,
ale o využívání principu apelačního.
Pokud soud napadené rozhodnutí zruší, vrací se dle ust. § 14 odst. 3 ZKV spor
o plnění kolektivní smlouvy témuž rozhodci, který v dané věci rozhodoval, tj. tomu,
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který vydal napadené rozhodnutí. Z tohoto postupu existují dvě výjimky. Tou první je
situace, kdy alespoň jedna ze smluvních stran nesouhlasí s tím, aby ve věci rozhodoval
tentýž rozhodce. Druhá výjimka je stanovena poměrně široce – jedná se o situace, kdy
to není z jiných důvodů možné. V těchto případech se nový rozhodce vybere dle týchž
pravidel, která byla výše popsána pro prvotní výběr rozhodce. V každém případě je ale
rozhodce při novém rozhodování vázán právním názorem soudu, srov. ust. § 14 odst. 3
ZKV.
Nebyl-li podán v uvedené lhůtě návrh na zrušení či změnu rozhodnutí rozhodce
u soudu, nebo byl-li takovýto návrh soudem zamítnut, nebo řízení o něm zastaveno, je
doručené rozhodnutí rozhodce v právní moci. Pravomocné rozhodnutí rozhodce
o plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné.101
6. Stávka
6.1. Historický vývoj práva na stávku v českých zemích

Byť samotná stávka je institutem velmi starým - první zmínky o ní pochází již
ze starověku - k jejímu právnímu zakotvení a rekognici práva na stávku dochází až
v novodobých dějinách. Ve většině států byla stávka dlouho dobu zakázána a veškeré
její projevy byly stíhány jako protiprávní, a to ať už z titulu přestupků či dokonce
trestných činů.
V českých zemích je pro vývoj práva na stávku důležité období josefínských
reforem, zejména pak druhá polovina devatenáctého století, kdy poprvé dochází
k právní legalizaci stávek. Právní praxe se však ještě dlouhou dobu poté s ustanoveními
legalizující institut stávky diametrálně rozchází, jak je dále podrobně popsáno.102
Základem rakouského a později československého trestního práva se stal trestní
zákon z roku 1852 (novela trestního zákona z roku 1803), z něhož v duchu tradice
vzniklé za feudalismu výrazně vystupovalo jeho protidělnické zaměření. Rakouský
právní řád nepodával legální definici stávky a ta se proto definovala různě. Zřejmě
nejpopisnější definicí by bylo zastavení práce kolektivem zaměstnanců určitého
podniku nebo odvětví sledující dosažení určitých hospodářských, sociálních a
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Ust. § 274 písm. h) občanského soudního řádu.
Malý, K. a kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 3. přepracované vydání,
Linde Praha a.s., 2003, str. 270 an.
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politických cílů, ležících buď v okruhu denních potřeb daného kolektivu, nebo mimo
něj. Stávky a účast na nich byly kvalifikovány jako zakázané koalice. Obecně přitom
platilo, že delikty zaměstnanců vůči zaměstnavatelům byly postihovány zvýšenými
tresty.
Legislativní možnost postihnout stávky zakotvil zákonodárce devatenáctého
století také do živnostenského řádu, zákon č. 227/59 Ř. z., a jeho příslušných ustanovení.
Výchozím principem při posuzování přestupků zaměstnance proti zaměstnavateli bylo
ustanovení o povinnosti prokazovat majiteli živnosti věrnost, poslušnost a úctu. Za
překročení tohoto ustanovení mohla být považována také stávka. V případě, že by ke
stávce došlo, měl zaměstnavatel právo rozvázat s takovými zaměstnanci pracovní poměr
bez nutnosti dodržet řádný postup výpovědi. Stávky samotné prohlašoval živnostenský
řád za zakázané a odkazoval na trestní zákon.
Až do roku 1870 byla tedy každá stávka kvalifikována jako trestný čin a její
organizování bylo stíháno jako přestupek na základě trestního zákona. Klíčovým rokem,
který přináší obrat v problematice legalizace stávek je rok 1870, kdy se přijetím zákona
o právu koaličním ruší trestnost stávek. Stávky nejsou nadále trestné, nicméně jejich
organizování stejně jako koalice podnikatelů nemají žádnou právní relevanci. Za trestné
jsou naopak považovány ty případy, kdy jsou dělníci za použití násilí nebo zastrašování
nuceni k účasti na stávce. Tyto případy jsou kvalifikovány jako přestoupení koaličního
zákona, které je dále trestné.
Každodenní praxe druhé poloviny devatenáctého století se však od dikce výše
zmíněného právního předpisu odchyluje. Stejně jako tomu bylo u spolků a shromáždění,
kvalifikuje právní praxe jakoukoliv účast na stávce jako zločiny a stíhá je tak dle
příslušných ustanovení trestního zákona přísnými tresty. De facto každá stávka byla
ohniskem zájmu příslušných úřadů, které v zájmu podnikatelů využívaly veškeré
dostupné prostředky k zakročení proti dělníkům a tím k eliminování důsledků stávek.
Policejní šikana, nasazení četnictva či dokonce vojska, střelba do stávkujících atd. byly
běžnou praxí devatenáctého století. Ke stíhání účastníků stávky docházelo bez
sebemenších právních důvodů, které by měly oporu v zákoně.
V osmdesátých

letech

vrcholí

perzekuce

dělnictva

vydáním

tzv.

protisocialistických zákonů, zejména zákona č. 98/1866 Ř. z., o soudnictví ve věcech
trestních, jež se zakládaly na anarchistických snahách.
V duchu recepce rakouského a uherského práva československým státem
zůstává koaliční zákon v platnosti i v době první republiky. V roce 1921 byl navíc přijat
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zákon č. 309/1921 Sb. z. a n., proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.
V souladu se zákonem se stávka ani výluka výslovně nepovažovaly za útlak za
podmínek, že nesměřovaly proti jednotlivým zaměstnancům z důvodů politických,
národnostních nebo náboženských.
Během druhé světové války stejně jako v období následujícího komunistického
režimu, tj. od roku 1948, bylo právo na stávku zcela popřeno a přísně stíháno, byť ne
vždy měl takový přístup oporu v zákoně ba dokonce naopak. Komunistická ideologie
vycházela v otázce postihu účasti na stávkách ze dvou tezí. Dělnická třída byla
považována za totožnou se státem a případnou stávkou by tak dělnická třída útočila
sama proti sobě. Navíc byla práce v socialistickém zřízení považována za věc veřejnou
a nikoliv soukromou, neboť nebyla vykonávána ve prospěch soukromého podnikatele,
ale ve prospěch všech, tedy ve prospěch státu. Práce ve prospěch státu byla základní
povinností jedince vůči společnosti a účast na stávce či jakákoliv jiná její podpora by
neodvratně znamenala porušení této primární povinnosti a útok na základní hodnoty
celého socialistického zřízení. Z těchto důvodů komunistický režim důsledně stíhal
účast na stávkách, ve kterých spatřoval „porušování pracovní kázně“.
Za účelem vytvoření zdání demokratického režimu v tehdejším Československu
došlo v sedmdesátých letech dvacátého století k ratifikaci a vyhlášení Mezinárodního
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; vyhlášen byl pod č. 120/1976
Sb. Zmíněný pakt výslovně zakotvil právo na stávku, a to za podmínky jeho výkonu
v souladu s legislativou dotčené země. Zároveň se bývalé Československo jakožto
smluvní strana Paktu zavázalo ve smyslu části II. čl. 2 odst. 2 k tomu, že pokud tak již
existující vnitrostátní legislativa nestanovuje, podnikne nutné kroky v souladu se svými
ústavními postupy a ustanoveními Paktu k tomu, aby schválilo zákonodárná nebo jiná
opatření nutná pro uplatnění práv přiznaných Paktem. K takovému kroku ovšem
ze strany bývalého Československa nikdy nedošlo. Právo na stávku sice bylo Paktem
deklarováno, ovšem bez jeho právního zakotvení ve vnitrostátní legislativě jej nebylo
možné realizovat.
Můžeme tedy shrnout, že jak po přijetí nového zákoníku práce v roce 1965, tak
po ratifikaci a vyhlášení Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech v roce 1976 byla v tehdejším Československu účast na stávce kvalifikována
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jako protizákonná, a ve smyslu porušování pracovní kázně byla stíhána. Takový postup
byl možný až do roku 1990.103
Zlomovým rokem pro uznání práva na stávku ve vnitrostátní legislativě
Československé republiky je rok 1991, kdy dochází k přijetí dvou v tomto směru
stěžejních právních předpisů, a to Listiny základních práv a svobod a zákona o
kolektivním vyjednávání, které jsou ve více či méně novelizované podobě platné
dodnes (Listina byla v celé své historii novelizována toliko jednou), a jejichž relevantní
obsah je podrobněji zmíněn dále. Poprvé tak vedle legislativního zakotvení práva na
stávku dochází v souladu s dikcí zákona i k jeho plnému uplatnění v praxi.
6.2. Stávka – pojem, aspekty, druhy stávky
Pojem stávky můžeme definovat 104 jako částečné nebo úplné přerušení práce
zaměstnanci za účelem prosazení určitého požadavku.
Soudní judikaturou byla stávka vymezena kupř. jako „zastavení práce ze strany
většího počtu zaměstnanců zpravidla za tím účelem, aby zaměstnavatel byl přinucený
podřídit se v té nebo oné věci přání dělnictva,“105 či jako „přerušení práce nebo jiná
obstrukce, která má tím, že zaměstnavateli přináší materiální (nebo i nemateriální) újmu
(škodu), přimět zaměstnavatele ke změně chování stávkujícími požadovanému
(očekávanému), z čehož lze dále dovodit, že stávka směřuje proti tomu, koho lze
stávkou k ústupkům přimět, tedy proti zaměstnavateli (zaměstnavatelům) stávkujících
osob“.106

Pro stávku, jakožto krajní prostředek hospodářského boje, je charakteristické
zejména následující:
• stávka má nátlakovou povahu a jejím cílem je prosazení požadavků
zaměstnanců; přerušení práce s sebou přináší snížení, popř. úplnou eliminaci,
jinak běžně dosahovaného zisku zaměstnavatele, kterému tím vzniká škoda, té se
zaměstnanci snaží využít a dosáhnout takového snížení příjmů zaměstnavatele,
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Galvas, M. a kolektiv: op. cit., str. 655.
V souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona o kolektivním vyjednávání.
105
Nález Nejvyššího správního soudu, nález Boh., A 12568/1936.
106
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2489/2000, stejně tak
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21Cdo 2104/2001 aj.
104
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kdy pro něj bude ekonomicky přijatelnější ustoupit požadavkům zaměstnanců
než připustit pokračování stávky;
• k využití stávky dochází až po selhání předchozích méně radikálních prostředků
vyjednávání, stávka je konečným vyústěním konfliktu, kdy jiný způsob řešení již
nepřichází v úvahu;
• stávka představuje pouze dočasné přerušení práce; bez ohledu na úspěch či
neúspěch dané stávky, dochází po jejím skončení ke znovu zapojení
zaměstnanců do práce, stávka v žádném případě nesměřuje ke skončení
pracovněprávních poměrů, byť je její výsledek jakýkoliv.

Ze sociálně-právního hlediska můžeme v rámci stávky rozeznávat její aspekt
subjektivní a aspekt objektivní. 107 Subjektivní stránka stávky spočívá zejména ve
vymezení důvodů, které jsou příčinou stávky a ve vymezení cílů, které jsou stávkou
sledovány. Objektivní stránkou věci je doba stávky, její rozsah, druh stávky atd. Mezi
nejčastější aspekty jak subjektivní tak objektivní povahy, které slouží ke klasifikaci
stávek, patří následující kritéria, na základě nichž se stávky dělí na tyto kategorie:108
•

dle okruhu stávkujících zaměstnanců na:
o

stávky podnikové – ty se dále člení na:
stávky celopodnikové – těch se účastní všichni zaměstnanci daného
podniku;
stávky odvětvové či odborové – stávky se účastní jen určitá konkrétní
výseč
zaměstnanců
daného
zaměstnavatele;

•

o

stávky

o

stávky generální – stávky se účastní zaměstnanci celého odvětví nebo
celého regionu, výjimečně pak i celého státu;

108

participují

zaměstnanci

více

dle sledovaného cíle na:
o

107

nadpodnikové – na stávce
zaměstnavatelů;

stávky hospodářské – cílem stávky je prosazení určitého hospodářského či
sociálního požadavku;

Galvas, M. a kolektiv: op. cit., str. 656 – 657.
Galvas, M.: op. cit., str. 104 – 105.
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o
•

ostatní, zejména politické stávky;

dle právního zakotvení na:
o

stávky legální – stávky, jejichž realizace je právním řádem povolena, ty se
mohou dále členit na:
stávky v právu zakotvené a jím zaručené – právo na stávku je v tomto
případě právním řádem zaručeno a zpravidla též podrobně upraveno;
stávky v právu zakotvené ale nezaručené – jedná se o ty stávky, které
jsou sice legální, tj. právem povolené, ale jejichž průběh, stejně jako
práva a povinnosti z nich plynoucích právně zaručena nejsou;

o
•

•

•

stávky nelegální – ty, jejichž realizace je v rozporu s právním řádem;

dle vztahu k předmětu stávky na:
o

stávky samostatné – cílem je prosazení vlastních požadavků;

o

stávky solidární akcesorické – cílem je podpora jiných stávkujících
zaměstnanců a jejich zájmů;

o

stávky solidární zástupné – zaměstnanci stávkují namísto těch, jimž je toto
právo ze zákona odepřeno;

dle povahy stávek na:
o

stávky výstražné/varovné – představující první - nižší stupeň intenzity
stávek; cílem je upozornit na požadavky
zaměstnanců a varovat před dalším možným
postupem ze strany stávkujících resp. před
přistoupením ke stávce základní, v případě
nevyslyšení jejich požadavků; z časového
hlediska se jedná o stávky krátkodobé, jejichž
délka
trvání
je
zpravidla
předem
konkretizována;

o

stávky základní – intenzivnější varianta stávek; z časového hlediska se jedná
o stávky dlouhodobé, trvající zpravidla tak dlouho,
dokud není splněn prosazovaný požadavek; na rozdíl od
předchozí jmenované varianty stávek není možné
předem stanovit délku jejich trvání;

dle situace, která je důvodem stávky na:
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•

o

stávky útočné – zaměstnanci nejsou spokojeni se stávající situací a stávkou
usilují o zlepšení této situace;

o

stávky obranné – zaměstnavatel má v úmyslu zhoršit stávající podmínky
zaměstnanců, čemuž se zaměstnanci snaží zabránit;

dle metody realizace na:
o

stávky tradiční – zaměstnanci nechodí do práce; jedná se o způsob
provedení stávky v praxi nejčastější;

o

stávky okupační – zaměstnanci sice chodí na pracoviště, ale práci
nevykonávají a pracoviště tím de facto okupují;

o

stávky přerušované – titíž zaměstnanci stávkují opakovaně po sobě;

o

stávky štafetové – v návaznosti na sebe stávkují postupně jednotlivá
pracoviště téhož zaměstnavatele nebo různých
zaměstnavatelů.

6.3. Ústavněprávní zakotvení práva na stávku

Stěžejním právním předpisem českého právního řádu zakotvujícím právo na
stávku je Listina základních práv a svobod.109
Jak stanoví čl. 112 Ústavy ČR je LZPS součástí ústavního pořádku České
republiky. Listina je základem ústavní úpravy práv a svobod občanů a vyjadřuje
hodnotovou orientaci ústavního pořádku v našem státě, stejně jako demokratickou
legitimitu moci v ČR.
Stěžejním ustanovením Listiny, které zakotvuje právo na stávku, je čl. 27 odst. 4.
Toto ustanovení bezprostředně navazuje na svobodu koaliční, tj. svobodu sdružovat se
za účelem ochrany hospodářských a sociálních zájmů, zakotvenou v odst. 1 až 3
předmětného článku. Již ze samotného zakotvení koaliční svobody za účelem ochrany

109

Listina byla publikována celkem dvakrát, nejprve byla přijata spolu s ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.
Federálním shromážděním a měla nadústavní charakter. Po zániku České a Slovenské Federativní
Republiky byla republikována usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 ve znění, v
jakém byla vyhlášena Federálním shromážděním v roce 1991. Ústava České republiky, přijatá taktéž
Českou národní radou a vyhlášená před zánikem České a Slovenské Federativní republiky, prohlásila
ve svém čl. 112 Listinu základních práv a svobod za součást ústavního pořádku České republiky.
Zavedením institutu ústavního pořádku, resp. v důsledku čl. 112 Ústavy, Listina základních práv a
svobod ztratila svůj nadústavní charakter. Listina však zároveň naplňuje čl. 9 odst. 2 Ústavy, podle
něhož je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná. Fakticky tak
Listina nadústavní charakter má i nadále - nelze ji „jednoduchým“ způsobem měnit.
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hospodářských a sociálních zájmů se, vedle dalších práv, vyvozuje zejména právo na
svobodný sociální dialog subjektů kolektivního pracovního práva a právo na využití
krajních prostředků hospodářského boje, resp. právo na stávku, jenž výslovně upravuje
právě odst. 4, a konečně také právo na výluku.110

Ústavněprávní zakotvení práva na stávku v LZPS je de facto totožné s přístupem
ostatních západoevropských zemí k této problematice. V podstatě všechny země západní
Evropy, které do svých katalogů základních práv a svobod obsažených v zákonech
ústavní síly zařadily práva hospodářská, zaručují právo na stávku buďto explicitně (např.
Francie, Itálie, Portugalsko aj.), anebo výslovně připouští použití kolektivních opatření
kolektivního boje, čímž implicitně umožňují využívání stávky, která mezi taková
opatření bezesporu patří (Španělsko, podobně Švédko atd.). Výjimkou z výše
uvedeného je Německo, kde je stávka považována za součást svobody jednání koalic
zaměstnanců. Stávka je zde legální tehdy, pokud nenarušuje smír zajištěný tarifními
ujednáními, usiluje o regulované cíle a zachovává princip proporcionality. Pokud jde o
nové ústavy zemí střední a východní Evropy - ty všechny právo na stávku ve svých
katalozích práv a svobod uvádějí.111

LZPS definici pojmu stávky nepodává, pojmově ji však chápe v souladu
s vymezením výše uvedeným, tj. jako přerušení práce většího počtu zaměstnanců,
vedené za účelem prosazení určitého požadavku.
S ohledem na text Listiny je v rámci jednotlivých druhů stávek důležité
rozlišovat zejména dvě její kategorie, a to:
(1) stávky jakožto prostředek ochrany hospodářských a sociálních zájmů, a tedy
prostředek pracovního boje, realizované v rámci svobody koaliční a
(2) stávky ostatní, zejména stávky politické.
Pro obě kategorie stávek je společné částečné nebo úplné přerušení práce většího
počtu zaměstnanců za účelem vyvinutí nátlaku na druhou stranu sporu a tím dosažení
žádaného cíle. Rozdíl mezi stávkou coby krajním prostředkem pracovního boje a
stávkou jinou, zejména politickou, spočívá v prvé řadě v subjektu, proti kterému
110

Pavlíček, V. a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. díl Práva a svobody,
2. doplněné a podstatně rozšířené vydání dle stavu k 1. 1. 2003, Linde Praha a.s., 2002, str. 235.
111
Klíma, K. a kolektiv: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
Plzeň, 2005, str. 811.
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směřuje předmětný nátlak. Druhou odlišností je charakter samotného požadavku, který
stávka sleduje. Zatímco stávky jakožto prostředek pracovního boje směřují proti
zaměstnavateli, politické stávky vytváří nátlak na veřejnost a na veřejnou správu.
Stávky jakožto prostředek pracovního boje se snaží na zaměstnavateli vynutit
hospodářský nebo sociální požadavek, zatímco stávky politické sledují dosažení
určitého politického cíle.112

6.3.1. Stávka v rámci svobody koaliční jakožto ochrana hospodářských
a sociálních zájmů

Vycházeje ze systematického zařazení čl. 27 odst. 4 v rámci LZPS - (1) jak bylo
výše uvedeno, odst. 1 až 3 předmětného článku Listiny zakotvuje svobodu koaliční, tj.
svobodu sdružovat se za účelem ochrany hospodářských a sociálních zájmů,
(2) samotný čl. 27 je součástí hlavy čtvrté Listiny nazvané „o hospodářských, sociálních
a kulturních právech“, která tak jasně navazuje na Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech z roku 1966, u nás ratifikovaný a vyhlášený v roce 1976
- můžeme konstatovat, že tam, kde Listina hovoří o právu na stávku, má na mysli toliko
stávku jakožto prostředek pracovního boje v rámci svobody koaliční. Naopak práva
politická jsou součástí hlavy druhé Listiny nazvané „lidská práva a základní svobody“,
oddílu druhého nazvaného „práva politická“. Ustanovení této části Listiny se o právu na
stávku nezmiňují.
Můžeme tedy uzavřít, že LZPS zakotvuje toliko stávky coby prostředek
pracovního boje realizované v rámci svobody koaliční, i když ne všechny z nich, jak je
dále popsáno, zároveň zaručuje.

Pro aplikaci a výklad článku 27 odst. 4 je nezbytné dále uvést ustanovení
čl. 41 odst. 1 Listiny. Zatímco koaliční svobody, resp. práv zakotvených v čl. 27 odst. 1
až 3, je možné se domáhat přímo na základě LZPS, pro právo na stávku platí režim
odlišný. Již samotná dikce čl. 27 odst. 4 stanoví, že právo na stávku je zaručeno za
podmínek stanovených zákonem. Čl. 41 odst. 1 Listiny toto ustanovení dále doplňuje
tím, že práva na stávku je možné se domáhat pouze v mezích zákona či zákonů, které
toto ustanovení provádí. Ochrana a záruky poskytované Listinou se tedy vztahují jen na

112

Pavlíček, V. a kolektiv: op. cit., str. 239.
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ty stávky, které respektují podmínky příslušného zákona, v jehož rámci se realizují.
Komplexní zákonná úprava práva na stávku dosud přijata nebyla. Jediným právním
předpisem, který v současné době reguluje právo na stávku, je zákon o kolektivním
vyjednávání. Právo na stávku je tedy Listinou zaručeno pouze a jen v mezích ZKV,
který se však omezuje na zcela specifický druh stávky, a tím je stávka ve sporu
o uzavření kolektivní smlouvy.
Koaliční svoboda zakotvená v čl. 27 odst. 1 až 3 Listiny se však neomezuje
pouze na spory o uzavření kolektivní smlouvy. Koaliční svoboda je v Listině
koncipována podstatně šířeji a patří do ní veškeré aktivity, které vedou k prosazování
hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. Stávky, coby krajní prostředek
pracovního boje, realizované v rámci svobody koaliční tak s ohledem na současnou
platnou právní úpravu můžeme dělit na dvě skupiny, a to na:
(1) stávky směřující k uzavření kolektivní smlouvy, které jako jediné právně
zakotvuje a tudíž i zaručuje jak čl. 27 odst. 4 Listiny, tak zákon o
kolektivním vyjednávání a
(2) stávky usilující o dosažení jiných hospodářských a sociálních zájmů, které
jsou sice zakotveny ve výše zmíněném článku Listiny, ale prováděcí právní
předpis k nim přijat nebyl a Listina je tudíž s ohledem na svou dikci
nezaručuje.

Z výše uvedeného však v žádném případě nelze dovozovat protizákonnost
stávek realizovaných nad rámec zákona o kolektivním vyjednávání.
Obecně je právo na stávky jakožto prostředek pracovního boje v rámci svobody
koaliční zaručeno v Mezinárodním paktu o hospodářských a sociálních právech,
vyhlášeném pod č. 120/1976 Sb., Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 87,
o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, vyhlášené pod.
č. 489/1990 Sb., Chartě základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, nebo je
možné jej dovodit z Úmluvy mezinárodní organizace práce č. 98, o provádění zásad
práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, vyhlášené pod č. 470/1990 Sb.
Navíc členské státy Mezinárodní organizace práce uznaly právo na stávku
za legitimní prostředek pracovníků a jejich organizací k ochraně jejich ekonomických
a sociálních práv a zájmů jako základní právo vyplývající ze svobody sdružování.113
113

Kindlová, Z.: K problematice legálnosti a nelegálnosti stávky, Britské listy, leden 2001, zveřejněno na
http://www.blisty.cz/files/isarc/0101/20010110g.html.
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K uvedené problematice se rovněž vyslovily české soudy, poprvé Městský soud
v Praze, rozsudek č.j. 31 C 1909/92-34 ze dne 16. února 1993. Dle úvahy soudu nelze
z této absence prováděcího zákona dovodit závěr, že není-li prováděcí zákon, není ani
právo. Soud ustanovení čl. 27 odst. 4 naopak vykládá tak, že obecně toto ustanovení
upravuje právo na stávku, které však může být garantováno za určitých bližších
podmínek zvláštním zákonem. Z žádného právního předpisu nevyplývá a nelze to ani
dovodit výkladem čl. 27 odst. 4 Listiny, že jakékoli jiné stávky než stávky upravené
prováděcím zákonem jsou zakázány.
Podruhé se legálností stávky zabýval Vrchní soud v Praze, usnesení č.j. 2 Co
157/9749 ze dne 27. února 1998, přičemž použil stejné argumentace jako Městský soud.
V odůvodnění též výslovně uvedl: „Jestliže zákon upravující právo na stávku, mimo
zákona č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl dosud vydán, je třeba, aby
soud v rámci aplikace a interpretace ustanovení čl. 27 Listiny použil obecných způsobů
a metod výkladu právních norem. Při tomto výkladu, s ohledem na znění čl. 10 Ústavy
ČR, musí respektovat a přihlížet též k mezinárodním úmluvám o lidských právech,
jimiž je ČR vázána, a které mají přednost před zákonem. Ty by pak měly přednost
i před zákonem, který by snad skutečně právo na stávku omezil jen na případy, se
kterými počítá shora uvedený zákon o kolektivním vyjednávání.“ Vrchní soud
v odůvodnění dále odkazuje na nález Ústavního soudu ČR uveřejněný pod č. 3/1995 Sb.,
který označil jako úmluvy o základních lidských právech a svobodách ve smyslu čl. 10
Ústavy i Úmluvu č. 87, uveřejněnou pod č. 489/1990 Sb., a Úmluvu č. 98, uveřejněnou
pod č. 470/1990 Sb.
Výše uvedený právní názor je v současné době ustálenou a obecně resp.
konstantně přijímanou judikaturou českých soudů, jak dokládají i relativně nedávná
rozhodnutí Nejvyššího soudu, např. rozsudek ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo
2104/2001, rozsudek ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 363/2002, rozsudek ze dne
28. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2655/2004 aj.

Současnou právní úpravu stávek coby prostředku pracovního boje realizovaného
v rámci svobody koaliční vystihuje ve zjednodušené podobě následující tabulka:
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Mezinárodní pakt
o hospodářských a
Čl. 27

Zákon o

odst. 4

kolektivním

LZPS

vyjednávání

sociálních právech,
Úmluva MOP
č. 87, Charta

Situace v právní praxi

základních
sociálních práv
pracovníků

Stávky ve sporu
o uzavření
kolektivní

• podrobně upraveny
ano

ano

ano

smlouvy

ZKV
• navíc zaručeny ústavněprávním předpisem
• v ústavněprávním
předpise zakotveny ale

Stávky jakožto

nezaručeny

prostředek

• v praxi se řídí:

pracovního boje

- obecnými zásadami

realizované
v rámci
svobody

zakotvenými v LZPS
ano

ne

ano

- generálními klauzulemi
ZákPr

koaliční (vyjma

- mezinárodním

stávek ve sporu

pracovním právem

o uzavření

- zvyklostmi,

kolektivní sml.)

pracovněprávními
obyčeji

Zaměstnavatel však může i stávku realizující se mimo rámec zákona o
kolektivním vyjednávání uznat za stávku tímto zákonem zaručenou, resp. postupovat
v souladu s právy a povinnostmi zde zakotvenými. Jedná se zejména o uznání
nepřítomnosti v práci jakožto omluvené absence atd. Co do důsledků pak nebude
rozdílu mezi stávkou odehrávající se v mezích zákona o kolektivním vyjednávání a
mimo něj. Takovýto přístup však závisí v plném svém rozsahu na benevolenci
zaměstnavatele a zaměstnancům na něj nevzniká žádný právní nárok. Naopak v případě,
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že zaměstnavatel nepřizná zaměstnancům v rámci stávky realizované mimo rámec ZKV
postavení a zejména práva jim z předmětného zákona plynoucí, je jejich postavení
diametrálně odlišné od zaměstnanců stávkujících pod ochranou tohoto zákona a Listiny.
Účast na stávce bude v takovém případě kvalifikována jako neomluvená absence v práci
se všemi pracovněprávními i sociálně-právními důsledky z toho plynoucími.
Zaměstnavatel může vůči zaměstnancům účastnícím se takové stávky dokonce využít
žaloby na plnění a žalovat je na náhradu škody, která vznikla z důvodu jejich
neoprávněného přerušení práce.114

Právo na stávku však nepřísluší dle LZPS každému. Listina v čl. 27 odst. 4
v části věty za středníkem bez dalšího nepřiznává právo na stávku soudcům,
prokurátorům 115 , příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům ozbrojených sborů.
V souladu s čl. 44 Listiny může zákon omezit výkon práva na stávku též u zaměstnanců
státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí a stejně tak u osob
v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví. Dikce
tohoto ustanovení je provedena v zákoně č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců, a taktéž v zákoně o kolektivním vyjednávání. Ust. § 66 zákona o službě
státních zaměstnanců stanoví, že právo na stávku nepřísluší jednak představeným a
jednak osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a
zdraví. O ustanoveních ZKV podrobně v části 6.4.2.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve svém čl. 5 odst. 2 stanoví,
že nouzový stav není možné vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv a
oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. Čl. 6 odst. 1 věta druhá předmětného
zákona dále stanoví, že právo na stávku patří mezi ta práva stanovená ve zvláštním
zákoně, která je možné spolu s vyhlášením nouzového stavu omezit. Podrobnosti
stanoví zákon č. 218/2000 Sb., krizový zákon. Dle ust. § 5 písm. f) předmětného zákona
lze za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu omezit na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytně nutném rozsahu právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení,
případně znemožnění záchranných a likvidačních prací. Zmíněná právní úprava je
přitom plně kompatibilní s přístupem mezinárodních dokumentů k této problematice.
114
115

Pavlíček, V. a kolektiv: op. cit., str. 239 - 240.
V souladu se zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů, se
pojem „prokurátor“ nahrazuje pojmem „státní zástupce“. Dále v textu rigorózní práce jen „státní
zástupce“.
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Taktéž mezinárodní smlouvy o lidských právech připouští za výjimečných situací
možnost omezit jak právo koaliční, tak právo na stávku.

6.3.2. Ostatní typy stávek nezahrnuté do bodu 6.3.1.

Vycházíme-li z judikatury českých soudů, resp. ze samotných kauz, které jsou
soudům předkládány, dospějeme k závěru, že v praxi dochází stejně často k realizaci
stávek coby prostředku hospodářského boje jako těch, které sledují cíle odlišné a
odehrávají se tedy mimo rámec ZKV i LZPS.
Jak je přitom pro demokratický právní stát charakteristické a jak vyplývá jednak
z čl. 2 odst. 3 Listiny116, a jednak z čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR117, platí, že co není zákonem
výslovně zakázáno, je dovoleno. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti
chování v poměrech českého právního řádu je nutno aplikovat i při posuzování otázky
legálnosti stávky konané mimo rámec čl. 27 odst. 4 Listiny i mimo rámec zákona o
kolektivním vyjednávání. Byť tedy výše zmíněné stávky, tj. stávky, které v rámci
svobody koaliční nesledují prosazení hospodářského či sociálního zájmu, nebudou
protizákonné, resp. zakázané, nebudou požívat žádné zákonné ani ústavní ochrany.
Právo na stávku a její legalita je zachováno i v tomto případě, byť z důvodu výše
zmíněné absence zákonné i ústavní ochrany jde o právo značně oslabené, neboť není
žádným právním předpisem zaručeno. Na druhou stranu ale není právo na tyto stávky
ani žádným právním předpisem omezeno.
Aplikace

ustanovení

zákona

o

kolektivním

vyjednávání

upravujících

nezákonnost stávky nepřipadá v úvahu.

Specifickým institutem upraveným v čl. 23 Listiny, který se ze své podstaty blíží
institutu politické stávce, je právo na odpor proti odstraňování demokratického řádu
lidských práv a základních svobod. Občané mají právo postavit se na odpor proti
každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod,
založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných
prostředků jsou znemožněny. V takovém případě by ze strany zaměstnanců nedošlo
k neoprávněnému přerušení práce, resp. nedošlo by k žádnému protiprávnímu jednání, a
116

Čl. 2 odst. 3 Listiny: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“
117
Čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá.“
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zaměstnavatel by tudíž nemohl uplatnit žádný postih plynoucí z neomluvené absence
v práci, k němuž jinak v případě stávek právem neupravených dochází.
6.4. Právo na stávku dle zákona o kolektivním vyjednávání

6.4.1 Základní rysy stávky

Zákon o kolektivním vyjednávání je jediným zákonem, který podrobně upravuje
právo na stávku jakožto krajní prostředek pracovního boje realizovaný v rámci svobody
koaliční. ZKV je tak jediným prováděcím právním předpisem čl. 27 odst. 4 Listiny,
který ústavní ochranu Listiny, poskytovanou tímto ustanovením, omezuje na zcela
specifický druh stávky, upravený v předmětném zákoně. ZKV, na rozdíl od Listiny,
výslovně definuje ve svém § 16 odst. 2 pojem stávky, a to jako úplné nebo částečné
přerušení práce zaměstnanci.
Zákon o kolektivním vyjednávání upravuje toliko dva typy stávek, které spolu
velmi úzce souvisí, a to stávku jakožto krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní
smlouvy a stávku solidární resp. stávku na podporu požadavků stávkujících ve sporu o
uzavření jiné kolektivní smlouvy. Společným stěžejním kritériem je tedy problematika
sjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy. Pouze a jen v případě sporů o uzavření
kolektivní smlouvy je proto ve smyslu ZKV možné využít stávky coby krajního
prostředku řešení takového sporu.
Po uzavření kolektivní smlouvy je stávka nepřípustná a v souladu s dikcí ZKV je
považována za nezákonnou. Uvedené pravidlo však zná jednu výjimku, a tou je spor
o změnu kolektivní smlouvy, jestliže byla taková možnost změny a její rozsah v souladu
s ust. § 8 odst. 5 ZKV v kolektivní smlouvě přímo dohodnuta. V takovém případě se při
změně kolektivní smlouvy postupuje jako při uzavírání nové smlouvy a stávka je tudíž
možným prostředkem řešení vzniklého sporu.
Stávka jako zákonný nástroj řešení kolektivního sporu ve věci uzavření
kolektivní smlouvy musí respektovat pravidla stanovená zákonem o kolektivním
vyjednávání, který tuto problematiku upravuje výhradně kogentními ustanoveními, tj.
těmi, od kterých se nelze odchýlit.
Dle ust. § 16 odst. 1 ZKV je stávky coby krajního prostředku řešení kolektivního
sporu možné využít pouze za současného splnění dvou podmínek procesního charakteru.
Tou první je skutečnost, že k uzavření smlouvy nedošlo ani po řízení před
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zprostředkovatelem, které je obligatorním stadiem řešení každého kolektivního sporu
(tato podmínka samozřejmě neplatí u stávek solidárních). Druhou podmínkou
kumulativního charakteru je nepředložení sporu rozhodci, neboť takový postup by
vylučoval využití jakéhokoliv z krajních prostředků pro řešení kolektivních sporů.
Pokud jsou obě dvě podmínky splněny a pokud si strana zaměstnanců reprezentovaná
odborovou organizací přeje ve sporu pokračovat, může využít institutu stávky. Pokud
by ke stávce došlo v rozporu s uvedenými procesními podmínkami, jednalo by se o
stávku nezákonnou.

6.4.2. Subjekty práva na stávku

Dle českého právního řádu je stávka institutem kolektivního pracovního práva,
v jehož rámci se realizuje individuální právo zaměstnanců stávky se účastnit. Taková
právní úprava se v podstatě shoduje s přístupem většiny západoevropských států
k tomuto institutu. Jen v několika právních řádech je stávka chápána jako právo
individuální, příkladem může být Itálie či Španělsko.118

Postavení stávky coby institutu kolektivního pracovního práva přitom jasně
vyplývá jak ze zákona o kolektivním vyjednávání, tak je možné jej dovodit z LZPS, kde
ve prospěch institutu kolektivního pracovního práva hovoří systematika zákona.
Ustanovení LZPS, které zakotvuje právo na stávku, bezprostředně navazuje na
ustanovení upravující svobodu koaliční, resp. právo svobodně se sdružovat na ochranu
svých hospodářských a sociálních zájmů, a v kontextu s tím je třeba vykládat a
aplikovat dále zakotvené právo na stávku.
Vycházeje ze skutečnosti, že stávka je alternativním způsobem řešení
kolektivních sporů vznikajících v rámci kolektivních pracovněprávních vztahů a sama
stávka je tudíž institutem kolektivního pracovního práva, jsou její subjekty logicky
totožné se subjekty kolektivního pracovního práva.
Ke sporu o uzavření kolektivní smlouvy může dojít jak v rámci uzavírání
smlouvy podnikové, tak smlouvy vyššího stupně. Subjektem stávky na podnikové
úrovni tak bude zaměstnavatel či zaměstnavatelé na straně jedné a na straně druhé, tj. na
straně subjektu legitimovaného k vyhlášení stávky příslušná odborová organizace.
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Galvas, M. a kolektiv: op. cit., str. 655.
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Odborová organizace požívá jako jediná dle českého právního řádu právní subjektivity
pro zastupování zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích. Pokud by tudíž
u zaměstnavatele taková organizace neexistovala, nemohlo by dojít ani k realizaci
stávky. Subjektem na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně bude organizace
zaměstnavatelů či více takových organizací na straně jedné a příslušný vyšší odborový
orgán na straně druhé.
Který konkrétní orgán odborové organizace je příslušný být subjektem práva na
stávku, tj. zejména takovou stávku vyhlásit, stanoví odborová organizace ve svých
stanovách. Taková právní úprava, zakotvená v ust. § 15 odst. 2 ZákPr a v ust. § 6 odst. 2
písm. d) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, plně reflektuje princip odborové
svobody, který ponechává úpravu veškerých interních otázek zcela v kompetenci
příslušné odborové organizace. Ta využívá k regulaci interních otázek vnitřní normy,
zejména stanovy.
Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, platí v souladu s ust.
§ 24 odst. 2 ZákPr, že zaměstnavatel jedná o uzavření kolektivní smlouvy se všemi
odborovými organizacemi a odborové organizace vystupují a jednají s právními
důsledky pro všechny zaměstnance společně a po vzájemné shodě, nedohodnou-li se
mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Pro vyhlášení stávky to znamená, že pokud není
ujednán jiný postup, musí se všechny odborové organizace působící u zaměstnavatele
na takovém postupu shodnout. Podrobný výklad této problematiky je obsažen výše, a to
v části 2.3. rigorózní práce.
Stávka vyhlášená jiným orgánem než odborovou organizací, bude dle zákona
o kolektivním vyjednávání stávkou nezákonnou.

Pokud jde o individuální právo zaměstnanců účasti na stávce, je třeba zdůraznit,
že toto právo vzniká zaměstnancům na základě pracovněprávního vztahu, a to bez
ohledu na titul, který tento vztah založil. Právo účasti na stávce tak náleží
zaměstnancům pracujícím jak na základě pracovního poměru, tak dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Právo účasti na stávce však nenáleží každému zaměstnanci. Primárně omezuje
zmíněné právo již sama LZPS. Ta jednak ve svém čl. 27 odst. 4 věty za středníkem
podává výslovný výčet osob, jimž toto právo nepřísluší a navíc pak její čl. 44 explicitně
zmocňuje zákony k dalšímu osobnímu omezení práva na stávku (o zmíněných
ustanoveních Listiny podrobně výše, v části 6.3.). Prováděcím právním předpisem čl. 44
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Listiny je jednak zákon o službě státních zaměstnanců (podrobně taktéž část 6.3.), a
jednak zákon o kolektivním vyjednávání.
Zákon o kolektivním vyjednávání v ust. § 20 písm. i) opakuje zákaz účasti na
stávce pro soudce, státní zástupce, příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů při
řízení a zabezpečování letového provozu. Až na specifikaci „řízení a zabezpečování
letového provozu“ je zákaz účasti na stávce u těchto osob explicitně zakotven již ve
zmiňovaném čl. 27 odst. 4 Listiny. Stávka takových zaměstnanců by byla stávkou
nezákonnou. Následující ustanovení ZKV navíc provádí poslední větu čl. 44 Listiny
stanovující, že „osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu
života a zdraví, může zákon omezit právo na stávku“. Za nezákonnou je dle ust. § 20
písm. g), h), j) a k) ZKV prohlášena stávka (1) zaměstnanců zdravotnických zařízení
nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví
občanů, (2) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným
materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů, (3) příslušníků sborů požární ochrany,
zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných sborů zřízených
podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště, (4) zaměstnanců zabezpečující
telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,
popřípadě majetku a (5) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelnými
událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.
O problematice práva účasti na stávce ze strany zaměstnanců, kteří jsou
odborově organizováni, a těch kteří nejsou členy odborové organizace, která stávku
vyhlašuje, podrobně níže v souvislosti s hlasováním o stávce.
Nedílnou součástí práva zaměstnanců stávky se účastnit je možnost svoji účast
na stávce kdykoliv ukončit, a to bez ohledu na situaci či stádium, ve kterém se stávka
nachází.
Zaměstnanci nesmí být k účasti na stávce ani k jejímu ukončení žádným
způsobem nuceni a v tomtéž jim nesmí být ani bráněno, srov. ust. § 18 odst. 1 ZKV.
Účast na stávce a její ukončení je svobodným rozhodnutím každého zaměstnance.

6.4.3. Vyhlášení a průběh stávky

Předtím než dojde k vyhlášení samotné stávky, může být posledním pokusem
řešit spor méně radikálním prostředkem tzv. stávková pohotovost. Stávková pohotovost
není zákonem upravený institut, a tudíž její vyhlášení spočívá plně na uvážení příslušné
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odborové organizace. Během stávkové pohotovosti odborová organizace pokračuje
ve vyjednávání se zaměstnavatelem, případně s organizací zaměstnavatelů, zároveň se
však připravuje na vyhlášení stávky v případě nezdaru tohoto vyjednávání. Stávková
pohotovost je tedy oproti stávce méně radikální formou nátlaku a zároveň posledním
stadiem, kdy může dojít k urovnání sporu a vyhnutí se vyhlášení stávky.119

Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy stejně jako kolektivní
smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace.
Pokud jde o stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, platí, že
stávku vyhlašuje vyšší oborová organizace, ale o jejím zahájení u jednotlivých
zaměstnavatelů rozhodují příslušné odborové organizace na podnikové úrovni.120
S ohledem

na

povinnost

odborové

organizace

písemně

informovat

zaměstnavatele o zahájení stávky, a to minimálně tři pracovní dny předem, viz ust § 17
odst. 4 ZKV, můžeme konstatovat, že okamžik vyhlášení stávky a okamžik jejího
zahájení jsou dva rozdílné časové okamžiky, mezi nimiž musí být vždy minimálně
třídenní časová prodleva.
Právo na stávku je subjektivním právem odborové organizace, která je po celou
dobu od vyhlášení stávky oprávněna s tímto právem disponovat. Proto také může
odborová organizace kdykoli před jejím zahájením vyhlášenou stávku odvolat. Tímto
odvoláním zanikají do budoucna právní důsledky vyhlášené stávky. 121 Jiná situace
ovšem nastává v případě, že stávka již byla zahájena. V takovém případě už není možné
její prosté odvolání, ale vyhlášená a zahájená stávka musí být řádně ukončena.

Aby mohla odborová organizace přistoupit k realizaci stávky, je v souladu s ust.
§ 17 odst. 1 příp. odst. 2 ZKV nezbytné, aby se stávkou souhlasily alespoň dvě třetiny
zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných hlasování o stávce, jichž se má kolektivní
smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech
zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má smlouva týkat. Vždy v to počítaje i
zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
V praxi tedy postačí, aby pro stávku hlasovala jedna třetina celkového počtu
zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva týkat, a podmínky stávky jsou splněny.

119

Kubínková, N., Heppnerová, D., Hejduková, J.: op. cit., str. 149.
Ibid., str. 149.
121
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994, Cdon 8/94.
120
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Jedná se přitom o nový méně přísný způsob hlasování účinný od 1. 1. 2007. Do konce
roku 2006 bylo požadované kvorum zaměstnanců vyšší. Se stávkou musela souhlasit
nejméně polovina zaměstnanců, jichž se měla kolektivní smlouva týkat.
Jak zákon o kolektivním vyjednávání explicitně stanoví, hlasování o stávce se
účastní všichni zaměstnanci zaměstnavatele, kterých se má kolektivní smlouva týkat, tj.
i ti, kteří nejsou odborově organizováni. V takové dikci zákona je na jedné straně možné
spatřovat určitý paradox spočívající v tom, že samotného kolektivního vyjednávání,
které vyhlášení stávky předchází, a kterého se účastní zaměstnavatel na straně jedné a
odborový orgán na straně druhé, se odborově neorganizovaní zaměstnanci neúčastní,
resp. nemají žádnou možnost jak se k projednávané problematice vyjádřit, a naopak do
vyhlášení stávky možnost zasáhnout mají. Takové znění zákona je však možné
odůvodnit dvěma skutečnostmi. (1) Kolektivní smlouva se vždy dotýká všech
zaměstnanců daného pracoviště, tedy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou odborově
organizováni. (2) Případné vyhlášení stávky s sebou přináší nová práva a povinnosti
opět pro všechny zaměstnance pracoviště, kde se stávkuje. Nadto můžeme uzavřít, že
pokud by o stávce hlasovali a zejména se jí pak účastnili pouze odborově organizovaní
zaměstnanci, nemohla by stávka s největší pravděpodobností naplnit kýžený účinek
jednotného hromadného nátlaku.
Důležitý zpřesňující výklad výše uvedeného ustanovení § 17 odst. 1 ZKV
přináší rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 Cdo 4/93, ze dne 4. 11. 1993, kterým
Soud judikoval následující: „Z ustanovení § 17 odst. 1 zákona
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vyplývá, že

rozhodným pro zákonem předepsané kvorum zaměstnanců, kteří musí se stávkou
vyslovit souhlas, je okruh zaměstnanců, jichž se má kolektivní smlouva týkat;
skutečnost, že některý ze sporných závazků se dotýká jen určité skupiny zaměstnanců,
nemá z tohoto hlediska právní význam.“ V předmětném soudním sporu se totiž
žalovaná odborová organizace mylně domnívala, že pro splnění zákonem požadovaného
kvora zaměstnanců se v úvahu berou pouze ti zaměstnanci, kterých se týkají předmětná
sporná ustanovení dotčené kolektivní smlouvy a nikoliv i ti, kterých se kolektivní
smlouva týká toliko co do ustanovení, o kterých není sporu.
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Ust. § 17 odst. 1 ZKV: „Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím
zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců
zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu,
že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato
smlouva týkat.“ Předmětný judikát je přitom z doby, kdy toto ustanovení zakotvovalo kvorum ½
zaměstnanců, kterých se má kolektivní smlouva týkat.
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Do celkového počtu zaměstnanců se naopak nezahrnují a ani hlasování o stávce
se neúčastní zaměstnanci, jimž je právo účasti na stávce odepřeno, a to ať už na základě
Listiny, zákona o službě státních zaměstnanců či zákona o kolektivním vyjednávání.
Výše uvedená pravidla pro hlasování o stávce platí jak pro případ sporu o
uzavření podnikové kolektivní smlouvy, tak kolektivní smlouvy vyššího stupně.
V případě vyhlášení a zahájení solidární stávky se postupuje obdobně, srov. ust. § 17
odst. 3 ZKV.
Pro úplnost třeba dodat, že byť je k vyhlášení stávky nevyhnutelnou podmínkou
výše zmíněný souhlas zaměstnanců, nepředstavuje jeho získání povinnost odborové
organizace stávku vyhlásit. Taková dikce zákona, tj. zakotvující povinnost stávku
vyhlásit, by se dle mého názoru jevila jako nežádoucí, neboť současnou zákonnou
literou je dán prostor k tomu, aby zaměstnavatel, vědom si vůle zaměstnanců stávku
vyhlásit, ještě ze svých požadavků ustoupil a k vyhlášení stávky se tak vůbec
nepřistoupilo. Pokud by ke změně postoje zaměstnavatele nedošlo, jevila by se mi i
přesto taková textace ZKV zbytečná - zdá se být totiž nepředstavitelné, aby odborová
organizace v takové situaci stávku nevyhlásila; šla by tím proti zaměstnancům, které ex
lege zastupuje a popřela by zcela svůj smysl i úlohu.

Pro způsob hlasování o stávce zaměstnanců a jeho formu nejsou zákonem
stanovena žádná pravidla. V souladu s principem odborové svobody je procedura
hlasování plně v kompetenci příslušné odborové organizace. Ta může proces hlasování
včetně všech otázek s tím souvisejících předem upravit ve svých vnitřních předpisech,
zpravidla stanovách, anebo o něm rozhodnout ad hoc v každém jednotlivém případě,
tedy při každém vyhlášení stávky. Pokud jde o samotný způsob hlasování, v úvahu
přichází zejména hlasování na společných shromážděních všech zaměstnanců, oddělené
hlasování na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele či hlasování formou písemnou.
Každý z těchto způsobů hlasování má svá pro a proti. Pro odborovou organizaci však
stěžejním kritériem při volbě způsobu hlasování bude nespornost a prokazatelnost
takového hlasování, neboť jak judikoval rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6
Cdo 4/93, dne 4. 11. 1993: „Z ustanovení § 17 odst. 1 zákona vyplývá, že souhlas
nejméně poloviny zaměstnanců se stávkou je předpokladem pro rozhodnutí o vyhlášení
a zahájení stávky; příslušný odborový orgán proto může své rozhodnutí vydat jen tehdy,
jestliže bylo doloženo, že se stávkou potřebný počet zaměstnanců souhlasí.“ Nedoložení
resp. neprokázání naplnění výše zmíněného ustanovení by znamenalo nutnost označení
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stávky za nezákonnou. Aby k takové situaci nedocházelo, sám zákon o kolektivním
vyjednávání výslovně zakotvuje povinnost odborové organizace pořídit o hlasování
zápis.

S ohledem na skutečnost, že s každým právem jsou nerozlučně spjaty i
povinnosti, a že vyhlášení stávky je výlučným právem odborové organizace, stanovuje
jí ZKV v souvislosti s právem stávku vyhlásit též celou řadu povinností, z nichž většina
směřuje vůči zaměstnavateli.
Odborová organizace je v souladu s ust. § 18 odst. 4 ZKV zejména povinna
písemně oznámit zaměstnavateli alespoň tři dny předem (1) kdy bude stávka zahájena,
(2) důvody a cíle stávky, (3) počet zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní a (4) seznamy
pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu. Taktéž je povinna poskytnout
zaměstnavateli nezbytnou součinnost při zabezpečování ochrany zařízení před zničením,
ztrátou apod., popř. poskytnout součinnost při zajišťování nezbytné činnosti a provozu
zařízení, pokud to vyžaduje jejich charakter nebo účel s ohledem na bezpečnost a
ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody na těchto zařízeních, ust. § 19 odst. 1 ZKV.
Tyto povinnosti platí po celou dobu trvání stávky. Byť je tedy cílem stávky způsobit
zaměstnavateli škodu, resp. škodu nepřímou, a to tím, že dojde ke snížení jeho běžně
dosahovaného zisku, musí být ze strany téhož iniciátora uděláno vše pro zabránění
vzniku škody přímé, tj. škody na zařízení zaměstnavatele.
Od

1. 1. 2007

naopak

není

povinností

odborové

organizace

předat

zaměstnavateli jmenný seznam zástupců příslušného odborového orgánu, kteří jsou
oprávněni zastupovat účastníky stávky. Jedná se bezesporu o změnu pozitivní, neboť
jmenný seznam zástupců stávky mohl být zaměstnavatelem snadno zneužit
v neprospěch zde uvedených osob.
Mezi povinnosti odborové organizace patří i povinnosti vůči zaměstnancům.
Odborová organizace je zejména povinna umožnit zaměstnancům, kteří chtějí
pokračovat v práci přiměřený a bezpečný přístup na pracoviště i odchod z něj a nesmí
jim v takovém počínání žádným způsobem bránit, natož vyhrožovat jakoukoliv újmou.
Účast na stávce ze strany zaměstnanců je zcela dobrovolná a v tomto smyslu může
odborová organizace s nestávkujícími zaměstnanci toliko jednat o přerušení práce. Srov.
ust. § 18 odst. 2 ZKV.
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Zákon o kolektivním vyjednávání dále upravuje pracovněprávní nároky
zaměstnanců účastnících se stávky a taktéž zaměstnanců, kteří se stávky neúčastní. Za
účastníka stávky se dle ust. § 16 odst. 4 ZKV považuje po celou dobu jejího trvání
zaměstnanec, který s ní souhlasil, tj. hlasoval pro ni. Zaměstnanec, který se ke stávce
připojil, se za jejího účastníka považuje ode dne připojení se ke stávce. Význam
uvedené klasifikace spočívá právě v určení pracovněprávních nároků jednotlivých
zaměstnanců za dobu trvání stávky.
Vzhledem k tomu, že stávka je považována za překážku v práci na straně
zaměstnance123, nemá účastník stávky po dobu účasti na ní nárok na mzdu ani náhradu
mzdy. Účast na stávce se posuzuje jako omluvená nepřítomnost v zaměstnání, a to dle
ust. § 22 odst. 1 a 2 ZKV.
Účastník stávky má nicméně zaručeno, že v průběhu stávky nedojde k obsazení
jeho pracovní pozice. Ust. § 25 ZKV zakazuje zaměstnavateli v průběhu stávky přijímat
náhradou za takové zaměstnance na jejich pracovní místa jiné občany. Cílem tohoto
ustanovení je zabránit organizování tzv. „stávkokazectví“ ze strany zaměstnavatele tím,
že by zaměstnavatel přijímal na takto uvolněná místa nové pracovníky, čímž by ohrozil
samotný výsledek stávky. Není proto rozhodující v jakém pracovním vztahu, zda na
základě pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, by
nově přijímaní zaměstnanci práci za účastníky stávky vykonávali. Ze stejného důvodu
je též nepřípustné zabezpečení výkonu těchto prací dodavatelským způsobem, tj. jiným
podnikatelem na základě obchodněprávního vztahu.124
Účastník stávky má také své povinnosti, mezi něž patří zejména dodržování
pracovní kázně. K otázce vztahu pracovní kázně a realizace práva na stávku se vyjádřil
Nejvyšší soud České republiky svým rozsudkem ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21
Cdo 2489/2000 takto: „Právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak
práva osob na stávce nezúčastněných, tak práva zaměstnavatele; ani skutečnost, že se
někdo zúčastní stávky, jej neopravňuje k tomu, aby nad míru nezbytnou pro realizaci
práva na stávku omezoval práva jiných osob (…). Jestliže se však zaměstnanec nechová
způsobem, který se při stávce předpokládá (např. tím, že v rozporu s prohlášeným
způsobem stávky pracuje, nebo se chová způsobem, který řádnému vedení stávky

123
124

Ust. § 191 an. zákoníku práce.
Šubrt, B.: op. cit., str. 170.
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neodpovídá, případně mu přímo odporuje), uvedená výjimka125 vyplývající z realizace
Listinou zaručeného práva na stávku neplatí; ochrany požívá jen chování, které vyplývá
(je důsledkem) z přímé realizace práva na stávku.“
Naopak zaměstnanci, který není účastníkem stávky, umožní zaměstnavatel
v souladu s ust. § 22 odst. 4 ZKV výkon práce. Pokud tento zaměstnanec nemůže
v důsledku stávky konat práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Koná-li v době stávky práci při zajišťování nezbytné činnosti a provozu zařízení, u
nichž to vyžaduje jejich charakter či účel s ohledem na bezpečnost, ochrana zdraví nebo
možnost vzniku škody na těchto zařízeních, při které mu přísluší nižší mzda, poskytne
mu zaměstnavatel doplatek do výše průměrného výdělku.

Nedílnou součástí právních ustanovení o stávce je regulace problematiky
odpovědnosti za škodu, ke které v souvislosti se stávkou nerozlučně dochází, obsažená
v ust. § 23 ZKV.
Způsobení škody zaměstnavateli, popř. sama hrozba vzniku takové škody, je de
facto cílem stávky a zároveň tak prostředkem, kterým se zaměstnanci vůči
zaměstnavateli snaží prosadit svůj požadavek. Zaměstnanci tím, že částečně nebo úplně
přeruší svou práci, snižují či zcela eliminují jinak běžně dosahovaný zisk
zaměstnavatele a nepřímo mu tím způsobují škodu. Vzhledem k tomu, že, jak bylo výše
uvedeno, nenáleží účastníkům stávky po dobu účasti na ní mzda ani náhrada mzdy,
dobrovolně tím tito zaměstnanci způsobují i škodu sami sobě.
S ohledem na výše uvedené litera ZKV logicky stanovuje, že za škodu
způsobenou výlučně přerušením práce, nenesou zaměstnavatel ani účastník stávky vůči
druhé straně žádnou odpovědnost. Opačná dikce zákona by popírala samotný smysl
stávky.
Naopak za škodu, ke které došlo v důsledku jiné právní skutečnosti než
přerušením práce, jsou dotčené subjekty právně odpovědny. Zákon o kolektivním
vyjednáván přitom rozlišuje mezi odpovědností dle občanského zákoníku a dle
zákoníku práce. Důvodem úpravy odpovědnosti za škodu dle dvou rozdílných zákoníků
je skutečnost, že během stávky dochází k částečnému nebo úplnému přerušení práce
125

„Je-li u zaměstnavatele vyhlášena stávka, z logiky věci vyplývá, že pro pracovněprávní vztahy mezi
zaměstnancem, který se stávky zúčastní, a zaměstnavatelem platí jiná hlediska než v době mimo
stávku. Smyslem stávky je totiž vyvíjet nátlak na zaměstnavatele (mimo jiné i odmítáním vykonávat
sjednanou práci). Proto nelze dost dobře (při respektování práva na stávku) požadovat po stávkujícím
zaměstnanci dodržování všech povinností, jak vyplývají zejména z pracovní smlouvy a z § 35 odst. 1
[ZákPr].“ Viz odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky - sp. zn. 21 Cdo 2489/2000.
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zaměstnancem a naopak. ZákPr ve svých ustanoveních o odpovědnosti zaměstnance za
škodu126, stejně jako v ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu127, hovoří
vždy výhradně o škodě, ke které došlo v rámci plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi. Z toho důvodu je pracovněprávní odpovědnost za škodu v době
vyhlášení stávky v určitých případech vyloučena a zákon výslovně stanoví odpovědnost
občanskoprávní.
Jak stanoví zákon o kolektivním vyjednávání, za škodu vzniklou událostí, k níž
došlo v průběhu stávky, odpovídá účastník stávky zaměstnavateli dle ustanovení
občanského zákoníku 128 . Dle stejného pravidla odpovídá za škodu i zaměstnavatel
účastníku stávky. Z dikce zákona a též s ohledem na shora uvedené pak můžeme
dovodit, že v témže okamžiku, kdy se odpovědnost mezi zaměstnavatelem a účastníkem
stávky bude řídit občanským zákoníkem, se právní odpovědnost mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, který se stávky neúčastní, řídí zákoníkem práce. To ostatně dokládá i
následující ustanovení, podle kterého se za škodu, k níž došlo v souvislosti se
zabezpečováním nezbytné činnosti a provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich
charakter či účel s ohledem na bezpečnost, ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody
na těchto zařízeních, odpovídá dle ustanovení zákoníku práce 129 . Naopak za škodu,
k níž došlo v důsledku neposkytnutí výše zmíněné součinnosti ze strany odborové
organizace, odpovídá tato organizace zaměstnavateli dle občanského zákoníku 130 .
Rozdíl mezi dvěma posledně zmiňovanými situacemi a zároveň důvod jejich rozdílné
právní úpravy spočívá ve skutečnosti, že pouze v prvém případě došlo k plnění
pracovních úkolů, a proto pouze zde je založena právní příslušnost zákoníku práce
v otázce odpovědnosti za škodu.

Výkon práce, resp. účast na systému sociálního pojištění, bezprostředně souvisí
s nároky na dávky ze systému sociálního zabezpečení. Stávka jakožto omluvená
absence v práci má na tyto nároky přímý vliv. Od 1. 1. 2009 se však dikce ZKV
omezuje v problematice práva sociálního zabezpečení na ustanovení týkající se toliko
jednoho ze subsystémů sociálního zabezpečení, a to systému sociální pomoci. Ust. § 24
zákona stanoví, že při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné
126

Ust. § 250 odst. 1 zákoníku práce.
Ust. § 265 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
128
Ust. § 420 an. občanského zákoníku.
129
Ust. § 250 an. zákoníku práce.
130
Ust. § 420 an. občanského zákoníku.
127
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nouzi 131 a sociálních služeb 132 se nepřihlíží ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu
účasti na stávce. Veškeré další otázky, zejména problematika nemocenského a
důchodového pojištění, související s absencí zaměstnance v práci jsou upraveny
příslušnými zákony systému sociálního zabezpečení a jejich výklad by byl nad rámec
této rigorózní práce.

Tatáž oborová organizace, která stávku vyhlásila nebo rozhodla o jejím zahájení,
také rozhoduje o jejím ukončení, ust. § 26 ZKV. Datum ukončení stávky může být
odborovou organizací předem stanoven, pak hovoříme o stávkách časově omezených,
anebo o ukončení stávky rozhodne odborová organizace až v jejím průběhu s ohledem
na vývoj stávky. Odborová organizace má povinnost bez zbytečného odkladu písemně
oznámit své rozhodnutí zaměstnavateli.
V případě stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně může
o jejím ukončení rozhodnout jak vyšší odborový orgán, který stávku vyhlásil, tak
jednotlivé odborové organizace působící na podnikové úrovni, které rozhodly o jejím
zahájení. V případě posledně jmenované možnosti tak u stávky ve sporu o uzavření
kolektivní smlouvy vyššího stupně může dojít k tomu, že u každého jednotlivého
zaměstnavatele bude stávka ukončena v jiný okamžik, nejpozději ale vždy do data
určeného příslušným vyšším odborovým orgánem k ukončení stávky.133
6.4.4. Nezákonná stávka a její důsledky
6.4.4.1. Hmotně-právní stránka nezákonnosti stávky

Zákon o kolektivním vyjednávání podává v ust. svého § 20 taxativní výčet
důvodů způsobujících nezákonnost stávky. Takto stanovený okruh nezákonných stávek
nemůže být ani smluvní cestou dále rozšiřován či naopak zužován. Vedle důvodů
nezákonnosti, které spočívají v porušení ustanovení ZKV, je výčet těchto příčin de facto
prováděcím ustanovením jednak ústavního zmocnění k omezení práva na stávku, jež je
zakotveno v čl. 44 Listiny, a jež otevírá možnost omezit právo na stávku osobám
v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, a jednak

131

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
133
Šubrt, B.: op. cit., str. 170.
132
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ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, který umožňuje z důvodů
mimořádných stavů omezení některých práv stanovených ve zvláštním zákoně.
Nezákonnou je dle litery ZKV stávka, (1) které nepředcházelo řízení před
zprostředkovatelem; to neplatí v případě solidární stávky, (2) která byla vyhlášena nebo
pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kolektivní smlouvy,
(3) která nebyla vyhlášena nebo zahájena za podmínek stanovených v § 17 zákona134,
(4) vyhlášená nebo zahájená z jiných důvodů než jsou uvedeny v § 16 zákona 135 ,
(5) solidární, pokud zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem na
hospodářskou vázanost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na
podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena, (6) v případě branné
pohotovosti státu a v době mimořádných opatření136, (7) zaměstnanců zdravotnických
zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo
zdraví občanů, (8) zaměstnanců při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se
štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů, (9) soudců, státních zástupců,
příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnanců při řízení
a zabezpečování

letového

provozu,

(10)

příslušníků

sborů

požární

ochrany,

zaměstnanců závodních jednotek požární ochrany a členů záchranných sborů zřízených
podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště 137 a zaměstnanců zabezpečujících
telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,
134

Ust. § 17 ZKV: „(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím
zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců
zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu,
že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato
smlouva týkat. (2) Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlašuje a o jejím
zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců
zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má kolektivní smlouva vyššího stupně
týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců, jichž se má
kolektivní smlouva vyššího stupně týkat. (3) Při vyhlášení a zahájení solidární stávky se postupuje
obdobně podle předchozích odstavců. (4) Odborová organizace musí písemně oznámit zaměstnavateli
alespoň tři pracovní dny předem a) kdy bude stávka zahájena, b) důvody a cíle stávky, c) počet
zaměstnanců, kteří se stávky zúčastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době stávky v provozu.
(5) Zaměstnanci uvedení v § 20 písm. g), h), i), j), k) se pro účely zjištění celkového počtu
zaměstnanců nezahrnují, ani se neúčastní hlasování o stávce. O výsledku hlasování musí příslušný
odborová organizace pořídit zápis.“
135
Ust. § 16 ZKV: „(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem
a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve sporu o
uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka. (2) Stávkou se rozumí částečné nebo úplné přerušení
práce zaměstnanci. (3) Solidární stávkou se rozumí stávka na podporu požadavků zaměstnanců
stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy. (4) Za účastníka stávky se po celou dobu
jejího trvání považuje zaměstnanec, který s ní souhlasil; zaměstnanec, který se ke stávce připojil, se za
jejího účastníka považuje ode dne připojení se ke stávce.“
136
Ust. § 46 až 48 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon.
137
Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 341/1992 Sb., o báňské záchranné službě, a vyhláška
Slovenského báňského úřadu č. 69/1988 Sb., o báňské záchranné službě.
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popřípadě majetku, (11) zaměstnanců, kteří pracují v oblastech postižených živelními
událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.
Ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání týkající se nezákonnosti stávky
nelze v žádném případě aplikovat na stávky mimo rámec sporů o uzavření kolektivní
smlouvy.

6.4.4.2. Procesně-právní stránka nezákonnosti stávky

Aktivně legitimováni k podání návrhu na určení nezákonnosti stávky jsou dle
znění § 21 ZKV zaměstnavatel, organizace zaměstnavatelů a státní zástupce. S ohledem
na význam takového rozhodnutí a zejména s ohledem na význam důsledků určení
stávky jakožto nezákonné je věcně příslušným soudem soud krajský. Kritériem pro
určení místní příslušnosti je sídlo odborové organizace, proti níž žaloba směřuje.
Samotné podání žaloby na určení nezákonnosti nemá odkladný účinek, ve stávce se bez
jakékoliv změny či omezení pokračuje.
V případě, že u zaměstnavatele působí více odborových organizací a jiná
odborová organizace stávku vyhlásila a jiná rozhodla o jejím zahájení, může žaloba
směřovat vůči jakékoliv z nich, popř. vůči oběma. Otázka proti komu podat žalobu
závisí na posouzení důvodu nezákonnosti stávky. Taktéž u stávek týkajících se
kolektivních smluv vyššího stupně může žaloba směřovat jak proti vyššímu
odborovému orgánu, který stávku vyhlásil, tak proti odborovému orgánu působícímu u
příslušného zaměstnavatele, který rozhodl o jejím zahájení, popř. proti oběma, podle
toho v čem je spatřováno porušení zákona.138

Krajský soud postupuje v řízení dle ustanovení občanského soudního řádu
upravující řízení v prvním stupni. Proti rozhodnutí o určení zákonnosti či nezákonnosti
stávky je přípustné coby řádný opravný prostředek odvolání. Za podmínek stanovených
občanským soudním řádem jsou přípustné i mimořádné opravné prostředky, tj. obnova
řízení a dovolání.

„Žaloba o určení nezákonnosti stávky je žalobou svého druhu, kterou nelze
podřadit pod žádný z druhů žalob demonstrativně vypočtených v ustanovení § 80

138

Šubrt, B.: op. cit., str. 169.
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OSŘ139.“ Hlavní význam této právní věty obsažené v rozsudku Vrchního soudu v Praze,
sp. zn. 6 Cdo 4/93, ze dne 4. 11. 1993, spočívá v distancování se od podmínky obsažené
v předmětném § 80 písm. c) OSŘ, která vyžaduje k podání určovací žaloby naléhavý
právní zájem na takovém určení. Judikát Vrchního soudu pokračuje následujícím:
„Podání této žaloby má oporu v ustanovení § 21 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání 140 , ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 141 a žalobu lze projednat, aniž by
žalobce musel prokazovat naléhavý právní zájem na požadovaném určení.“ S tímto
právním názorem se ztotožnil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 20. 5. 1994,
Cdon 8/94, kterým rozhodoval o dovolání proti výše zmíněnému rozhodnutí Vrchního
soudu, a ve kterém uvádí: „Uvedeným ustanovením

142

je ve zvláštním zákoně

zakotveno oprávnění podat přesně vymezený návrh na zahájení občanského soudního
řízení se současným stanovením aktivně a pasivně legitimovaných účastníků o tomto
návrhu, jakož i s určením toho, který soud věc projednává. Toto zákonem zakotvené
oprávnění je nutno považovat za okolnost, která činí nadbytečným, aby zaměstnavatel
(popřípadě organizace zaměstnavatelů) prokazoval v občanském soudním řízení
naléhavý právní zájem na určení nezákonnosti stávky, jak to jinak předpokládá
občanský soudní řád (…) v ustanovení § 80 písm. c) u návrhů na určení, zda tu právní
vztah nebo právo je či není. S ohledem na oprávnění podle ustanovení § 21 zákona č.
2/1991 Sb. nejsou tedy subjekty, uvedené v první větě tohoto ustanovení jako
legitimované k podání návrhu na určení nezákonnosti stávky, povinny prokazovat
naléhavý právní zájem na tomto určení.“

Vzhledem k tomu, že zákon o kolektivním vyjednávání neurčuje okamžik, kdy
nejdříve je možné návrh na určení nezákonnosti stávky dle ust. § 21 ZKV u soudu
uplatnit ani nestanoví lhůtu, kdy nejpozději je tak možné učinit, je také prvně uvedená
otázka upravena soudní judikaturou, a to výše zmíněným rozsudkem Vrchního soudu

139

Ust. § 80 OSŘ: „Žalobou (návrhem na zahájení řízení) lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména
a) o osobním stavu (o rozvodu, o neplatnosti manželství, o určení, zda tu manželství je či není
o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství (dále jen "partnerství"), o určení
otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého); b) o splnění
povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva; c) o určení, zda tu
právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.“
140
Ust. § 21 ZKV: „Zaměstnavatel, popřípadě organizace zaměstnavatelů nebo státní zástupce mohou
podat návrh na určení nezákonnosti stávky ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo odborová
organizace, proti níž tento návrh směřuje; návrh nemá odkladný účinek. Krajský soud postupuje při
rozhodování podle stanovení občanského soudního řádu, upravující řízení v prvním stupni.“
141
V době předmětného rozsudku Vrchního soudu se jednalo o první a zároveň jedinou novelizaci ZKV.
142
Dle předchozího textu judikátu se hovoří o ust. § 21 ZKV.
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v Praze ze dne 4. 11. 1993 a rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994. Ty se
zmíněnou problematikou zabývaly v souvislosti s možností podat žalobu na určení
nezákonnosti stávky poté, co došlo k jejímu odvolání, tzn. v případě, kdy stávka, byla
vyhlášena, ale nebyla zahájena. V této právní otázce se však Nejvyšší soud, který, jak
již bylo zmíněno, rozhodoval o dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu, s napadeným
rozhodnutím diametrálně rozešel a názor Vrchního soudu označil za nesprávné
posouzení věci, které bylo nakonec důvodem ke zrušení napadeného rozsudku.
Vrchní soud ve svém rozsudku, sp. zn. 6 Cdo 4/93, judikoval následující:
„Vzhledem k tomu, že nezákonnost stávky ve většině případů nastává již při vyhlášení
stávky (srov. ust. § 20 zákona143), nelze dovozovat, že by bylo možné žalobu o určení
nezákonnosti stávky úspěšně podat až poté, kdy skutečně došlo k částečnému nebo
úplnému přerušení práce zaměstnanci. Takovýto postup by byl též v rozporu s
požadavkem urychleného odstranění pochybností o zákonnosti stávky; jestliže je
nepochybné již po vyhlášení stávky, že stávka je z některého z důvodů uvedených v
ustanovení § 20 zákona nezákonná, není opodstatněné po žalobci žádat, aby právo
uplatňoval až po zahájení stávky (…). Jestliže je dán důvod nezákonnosti stávky již při
jejím vyhlášení, může být žaloba o určení nezákonnosti stávky podána po vyhlášení
stávky, i když dosud k částečnému nebo úplnému přerušení práce zaměstnanci nedošlo
(…). Zákon výslovně neupravuje ani případné odvolání stávky a jeho právní důsledky.
Jestliže žalobce může podat žalobu o určení nezákonnosti stávky již po jejím vyhlášení,
a jestliže soud v jiném řízení nemůže otázku nezákonnosti stávky řešit ani jako otázku
předběžnou, nelze také dovozovat, že by odvoláním stávky odpadl předmět sporu.“
Nejvyšší soud však v této otázce dospěl k závěru opačnému. Dle jeho právního
názoru pokud je stávka odvolána, není možné využít žaloby na určení nezákonnosti
stávky dle ust. § 21 ZKV. Možnou alternativou však zůstává využití žaloby určovací dle
ust. § 80 písm. c) OSŘ. Stěžejním rozdílem mezi prvně zmiňovanou žalobou a určovací
žalobou dle práva občanského je skutečnost, že v druhém případě vyvstává nezbytnost
dokázat právní zájem na takovém určení. Nejvyšší soud svůj právní názor odůvodňuje
takto: „Stávkou se podle zákona č. 2/1991 Sb. rozumí částečné nebo úplné přerušení
práce. Zákonem stanoveným znakem stávky je tedy přerušení práce (úplné nebo
částečné). Není-li tento zákonem stanovený předpoklad splněn, nejde o stávku jako
o existující právní skutečnost, ale jde jen o možnou právní skutečnost, k níž by

143

Ust. § 20 ZKV – blíže viz část 6.4.4.1.
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eventuálně mohlo dojít v budoucnu. Teprve došlo-li ke stávce, je možné posoudit, zda
tato existující stávka byla zahájena z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 16
zákona č. 2/1991 Sb., jak to má na zřeteli ustanovení § 20 písm. d) tohoto zákona. Toto
ustanovení nelze vykládat tak, že by zakládalo oprávnění určovat nezákonnost stávky, k
níž nedošlo, ale k níž teprve dojít mohlo; takto široce míněné oprávnění k podání
určovacího návrhu by muselo být v ustanovení § 21 zákona č. 2/1991 Sb. výslovně
zakotveno (…). Protože v ustanovení § 20 písm. d) zákona č. 2/1991 Sb. je uvedena
také skutečnost vyhlášení stávky, nelze tedy vyloučit na straně zaměstnavatele,
popřípadě organizace zaměstnavatelů, nebo na straně [státního zástupce] zájem
na určení toho, zda byla stávka vyhlášena z důvodů jiných, než které jsou uvedeny
v ustanovení § 16 zákona č. 2/1991 Sb. Jestliže však po vyhlášení stávky nedošlo
v důsledku jejího odvolání k zahájení stávky, nejde tu o návrh na určení nezákonnosti
stávky ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 2/1991 Sb. Proto k návrhu (žalobě) o určení
toho, zda byla nezahájená stávka vyhlášena z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 16
zákona č. 2/1991 Sb., je ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu
na straně zaměstnavatele (popřípadě organizace zaměstnavatelů) zapotřebí prokazovat
naléhavý právní zájem na určení toho, zda k vyhlášení stávky, jež pak nebyla vůbec
zahájena, došlo z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 16 zákona č. 2/1991 Sb., a zda
tedy toto vyhlášení stávky odporovalo ustanovení tohoto zákona.“

Otázka nezákonnosti stávky dle ust. § 21 ZKV musí být vždy posuzována
v samostatném soudním řízení, které se za tímto účelem vede a není tedy možné ji řešit
jako předběžnou otázku jiného řízení. Uvedené judikoval Vrchní soud ve svém
rozsudku ze dne 4. 11. 1993, sp. zn. 6 Cdo 4/93 následujícím způsobem: „Nezákonnost
stávky soud nemůže posuzovat v jiném řízení než v řízení podle ustanovení § 21 zákona
č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.144, a to ani
jako otázku předběžnou.“ Na fakt, že nezákonnost stávky dle § 21 ZKV není možné
řešit coby otázku předběžnou, pak nemá vliv ani skutečnost, že co do zbytku této právní
věty ji Nejvyšší soud, jak bylo výše podobně popsáno, popřel.
Co ale soud jakožto předběžnou otázku posoudit může, a to již soud okresní, je
otázka přípustnosti stávky dle ústavního práva, případně dle mezinárodních norem. Na
základě toho soud též posoudí, zda se jedná o stávku dle zákona o kolektivním
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V době předmětného rozsudku Vrchního soudu se jednalo o první a zároveň jedinou novelizaci ZKV.
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vyjednávání, či jinou stávku v zájmu hospodářských a sociálních zájmů realizovanou
v rámci svobody koaliční anebo stávku, která sleduje dosažení cílů jiných. Na to ve
svém rozhodnutí poukazuje např. Krajský soud v Praze, rozhodnutí č.j. 24 Co 516/9937 ze dne 15. 12. 1999.

Jak je pro rozhodnutí o určovacích žalobách včetně žaloby dle § 21 ZKV o
určení nezákonnosti stávky obecně charakteristické, má rozhodnutí o takovém návrhu
účinky ex tunc, to znamená, že účinky nastávají zpětně od počátku existence právního
vztahu, v tomto případě od počátku vyhlášení stávky. V žádném případě ale rozhodnutí
soudu o tom, zda je či není stávka nezákonná, nemá vliv na její faktické pokračování,
resp. neznamená její ukončení v případě shledání její nezákonnosti. Ukončení stávky
zůstává i v takovém případě plně v rukou odborové organizace, která stávku vyhlásila
nebo rozhodla o jejím zahájení, a která by ji měla po takovém rozhodnutí neprodleně
ukončit.
Pokračování ve stávce po právní moci rozhodnutí o její nezákonnosti má však
významné právní důsledky, a to zejména kvalifikaci další účasti na ní jakožto
neomluvené absence v práci se všemi důsledky z toho plynoucími, ust § 22 odst. 3 ZKV.
Zde je třeba zdůraznit, že byť má rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky účinky ex
tunc, zákon o kolektivním vyjednávání ve svém § 22 odst. 2 výslovně stanoví, že účast
na stávce byť nezákonné, je až do právní moci rozhodnutí o její nezákonnosti
posuzována jako omluvená absence v práci.
Zákon o kolektivním vyjednávání navíc obsahuje speciální ustanovení
o odpovědnosti za škodu v případě realizace nezákonné stávky. Odborová organizace,
která stávku vyhlásila, odpovídá podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu,
která mu takovou stávkou vznikla. To znamená, že oproti stávce realizované v souladu
se zákonem, odpovídá odborová organizace zaměstnavateli i za škodu, ke které došlo
v důsledku přerušení práce zaměstnanci.
7. Výluka
7.1. Výluka – pojem, právní postavení, druhy výluky

Aby byla zachována rovnováha stran hospodářských a pracovněprávních vztahů
a taktéž v souladu s požadavkem rovnosti stran kolektivního vyjednávání, existuje
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jakožto určitý ekvivalent institutu stávky právě institut výluky, který je právem druhé
strany hospodářských a pracovněprávních vztahů. Výluka umožňuje zaměstnavateli
čelit požadavkům zaměstnanců reprezentovaných v kolektivním vyjednávání odborovou
organizací, pokud je považuje za nepřijatelné.145
Výluku můžeme definovat jako částečné nebo úplné zastavení práce
zaměstnavatelem146 za účelem prosazení jeho požadavků.

Oproti jednoznačnému přístupu k právu na stávku, resp. k jeho uznání, a to jak
na úrovni mezinárodní, tak na úrovni jednotlivých evropských států, je uznání práva na
výluku otázkou podstatně složitější.
Žádná mezinárodní úmluva přijatá za účelem ochrany práv hospodářských a
sociálních výslovně právo na výluku nezakotvuje. Právo na výluku je možné toliko
pouze dovozovat z ustanovení některých mezinárodních smluv, nicméně jedná se
o výklad extenzivního charakteru, který tak zůstává do značné míry diskutabilní.
Nejblíže je takovému výkladu Evropská sociální charta z roku 1961, u nás vyhlášená
pod č.14/2000 Sb.m.s., která ve své části II čl. 6 odst. 4 zakotvuje následující: „S cílem
zajistit účinný výkon práva kolektivně vyjednávat se smluvní strany zavazují uznat
právo pracovníků a zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně
práva na stávku, s výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní smlouvy, kterou
před tím uzavřeli.“ Zda se v rámci tohoto ustanovení kolektivní akce vyčerpávají
institutem stávky, či zda dávají prostor také k jiným kolektivním akcím, zůstává
otázkou výkladu.
Pokud jde o zakotvení práva na výluku jednotlivými západoevropskými státy, je
situace značně různorodá. Zatímco některé státy považují tento institut za protiprávní
a zakazují jej (např. Francie), jiné státy (např. Spolková republika Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Velká Británie aj.) jej ve svých právních řádech umožňují. Přesto však
zůstává využívání institutu výluky spíše výjimečné, což potvrzuje i praxe těchto
posledně jmenovaných států.
Důvodem, proč je právo na výluku spornou otázkou a proč, pokud je právním
řádem přeci jen zaměstnavateli přiznáno, je zde výrazná tendence jej omezit, je
ekonomicky nesrovnatelné postavení zaměstnavatele a jeho zaměstnanců. Přiznání
práva na výluku vyvolává obavu ze zneužití této ekonomické nadvlády zaměstnavatele
145
146

Šubrt, B.: Kolektivní vyjednávání, smlouvy právo na stávky, Nakladatelství Práce, Praha, 1991, str. 88.
V souladu s ust. § 27 odst. 2 ZKV.
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nad svými zaměstnanci. Nadto je poukazováno na skutečnost, že zaměstnavatel
disponuje řadou jiných možností jak prosadit své zájmy.147
Byť je tedy na jednu stranu obecně přijímán požadavek principu rovnosti stran
v otázce kolektivního vyjednávání (přestože subjekty kolektivního vyjednávání a
subjekty výluky nejsou zcela totožné, jak je níže popsáno), argumentuje se na stranu
druhou zcela rozdílnou ekonomickou silou těchto dvou partnerů a nezbytností omezit
práva ekonomicky silnějšího, tj. zaměstnavatele, a přiznat více oprávnění ekonomicky
slabšímu, tj. zaměstnancům.

Výluka je institutem kolektivního pracovního práva. Byť tedy výluka směřuje
proti jednotlivým zaměstnancům, musí ji zaměstnavatel uplatnit vůči svým
zaměstnancům hromadně. V souladu s tím budou posuzovány i její důsledky. Naopak
v právních řádech, které právo na výluku nezakotvují, resp. ji považují za nezákonnou,
jsou její důsledky, v souladu s individuálním pracovním právem, hodnoceny jako
překážka v práci na straně zaměstnavatele vůči každému jednotlivému zaměstnanci
zvlášť.

Výluka je krajním prostředkem hospodářského boje zaměstnavatele vůči
zaměstnancům a jako takovou je pro ni charakteristické zejména následující:
• výluka má nátlakovou povahu a jejím cílem je prosazení zájmů zaměstnavatele;
zaměstnavatel se pozastavením práce, které s sebou přináší snížení mzdy
zaměstnanců, neboť v době výluky poskytuje zaměstnavatel z důvodu vzniku
překážky v práci na jeho straně zaměstnancům toliko částečnou náhradu mzdy,
snaží situaci dotlačit na takovou mez, kdy bude pro zaměstnance, v samotném
vyjednávání zastupované odborovou organizací, ekonomicky přijatelnější
ustoupit požadavkům zaměstnavatele oproti pokračování výluky;
• k využití institutu výluky dochází až po selhání předchozích prostředků
vyjednávání, výluka je konečným vyústěním konfliktu, kdy jiný způsob řešení
již nepřichází v úvahu;
• výluka představuje pouze dočasnou suspenzi pracovních smluv jednotlivých
zaměstnanců z rozhodnutí zaměstnavatele; výluka v žádném případě nesměřuje
ke skončení pracovněprávních poměrů a nedotýká se nikterak platnosti
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jednotlivých pracovních smluv, individuální pracovní vztahy jsou zachovány u
všech zaměstnanců.

Stejně jako stávku, i výluku je možné klasifikovat na základě více kritérií.
Nejčastěji jsou výluky děleny následujícími způsoby:148
•

dle vztahu k předmětu výluky na:
o výluky samostatné – cílem zaměstnavatele je prosazení vlastních
požadavků;
o výluky solidární – cílem je podpora jiného zaměstnavatele, který sám
výluku vyhlásil;

•

dle povahy výluk na:
o výluky ofenzivní – cílem je změna stávající pracovní a mzdové situace;
o výluky defenzivní – výluka je reakcí, resp. obranou, na probíhající
stávku;
o výluky preventivní – do značné míry souvisí s výlukou defenzivní, taktéž
se jedná o reakci, resp. obranu, na stávku, v tomto
případě však na stávku teprve zamýšlenou.
7.2. Výluka dle zákona o kolektivním vyjednávání
7.2.1. Základní rysy výluky

Jediným právním předpisem českého právního řádu upravujícím právo na
výluku je zákon o kolektivním vyjednávání, který tento institut, stejně jako v případě
stávky, omezuje na zcela specifický druh, a tím je výluka ve sporu o uzavření kolektivní
smlouvy. Na rozdíl od práva na stávku, není institut výluky upraven v ústavním pořádku
České republiky včetně LZPS ani jej výslovně nezakotvuje žádná mezinárodní smlouva
přijatá za účelem ochrany hospodářských a sociálních zájmů, kterou je Česká republika
vázána (o mezinárodních smlouvách podrobně výše). Sporné tudíž zůstává, zda je
u institutu výluky možné analogické uplatnění závěrů učiněných v souvislosti se
stávkou a s její legálností nad rámec ZKV.
Soudní judikatura dosud problematiku legálnosti výluky nad rámec ZKV
neřešila a samy názory právních autorů se různí. M. Galvas tak např. ve své publikaci
148
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z roku 1995 149 vyjadřuje názor, že analogické uplatnění výše zmíněných závěrů,
učiněných v souvislosti se stávkou, je možné. Výluka realizovaná v souvislosti se
sporem o uzavření kolektivní smlouvy by se řídila ZKV a výluka uplatněná v jiných
případech výhradně dle obecných ustanovení zákoníku práce. Takový právní názor by
umožňoval rozlišovat tři druhy výluk, a to výluky právem expressis verbis dovolené,
právem expressis verbis zakázané a výluky právem neupravené, leč nezakázané.
Zhruba o deset let později ale týž autor v publikaci z roku 2004150 dovozuje, že
vzhledem k výše zmíněné absenci ústavního zakotvení práva na výluku v LZPS, není
„zřejmě“ možné analogické uplatnění závěrů učiněných v souvislosti se stávkou.
Výluka realizovaná mimo rámec sporů o uzavření kolektivní smlouvy je dle tohoto
právního názoru nepřípustná, resp. je zakázaná.

Osobně jsem toho názoru, že ve výše uvedeném dochází ke střetu dvou
ustanovení LZPS. Na jednu stranu Listina ve svém čl. 2 odst. 3 a stejně tak Ústava ČR
v čl. 2 odst. 4 zakotvuje zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“. Na stranu druhou je
právo zaměstnavatele uzavřít svůj podnik inherentní právu vlastnickému a Listina ve
svém čl. 11 odst. 3 stanoví, že vlastnické právo nesmí být zneužito na újmu práv
druhých, což je bezesporu možné vztáhnout i na vztahy pracovněprávní. V případě
kolize je proto nutné stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní
právo či svoboda a za splnění kterých jiné, resp. určitý veřejný statek.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že je více jak žádoucí výslovně
upravit problematiku legality výluky nad rámec ZKV a vyřešit tak současnou právní
nejistotu dotčených subjektů v této otázce.

Jak je zmíněno výše, výluka představuje určitý ekvivalent či určitou protiváhu
institutu stávky. To do značné míry odráží i sama úprava tohoto institutu v ZKV, ust.
§ 27 až § 31, která více či méně kopírují práva a povinnosti související s právem na
stávku.
Zákon o kolektivním vyjednávání definuje výluku jako částečné nebo úplné
zastavení práce zaměstnavatelem, a to v ust. § 27 odst. 2. Výluku je dle ZKV možné
využít pouze ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Po jejím uzavření nepřichází
výluka v úvahu. I pokud bychom tedy přijali názor o legálnosti výluky nad rámec
149
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kolektivního vyjednávání, což je otázka více jak diskutabilní, nebude se její úprava
z právě uvedeného důvodu řídit ustanoveními ZKV.
Podstata výluky spočívá v dočasném úplném nebo částečném přerušení základní
pracovněprávní povinnosti zaměstnanců, a to povinnosti pracovat. Dochází k suspenzi
pracovních smluv jednotlivých zaměstnanců z rozhodnutí zaměstnavatele, který se
rozhodne nepřidělovat zaměstnancům práci. Výluka je dle ust. § 30 odst. 1 ZKV
kvalifikována jako překážka v práci na straně zaměstnavatele, resp. jako modifikovaná
překážka v práci na straně zaměstnavatele, která by se jinak, nebýt speciální právní
úpravy ZKV, plně řídila ustanoveními zákoníku práce151. S ohledem na takovou právní
kvalifikaci výluky má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši poloviny
průměrného výdělku.
Ustanovení ZKV o odpovědnosti za škodu souvisící s vyhlášenou výlukou de facto
kopírují úpravu této problematiky u institutu stávky, která je vyložena výše. I zde platí
právní neodpovědnost za škodu způsobenou výlučně přerušením práce výlukou.
Problematika vztahu a důsledků výluky vůči systému sociálního zabezpečení je
upravena v ust. § 30 ZKV 152 , podrobně pak v příslušných zákonech práva sociálního
zabezpečení.
7.2.2 Vyhlášení výluky a její subjekty

Procesními podmínkami pro uplatnění institutu výluky je stejně jako v případě
stávky jednak neúspěšné řízení před zprostředkovatelem, které je obligatorním stádiem
pro řešení každého kolektivního sporu a jednak nevyužití služeb rozhodce, resp.
nezahájení rozhodčího řízení, coby druhé fáze řešení sporu, srov. ust. § 27 odst. 1 ZKV.
Postup, který by byl s výše uvedeným v rozporu, bychom vyhodnotili jako důvod
nezákonnosti takové výluky.
151
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Ust. § 207 an. zákoníku práce.
Ust. § 30 ZKV: „(1) Nemohl-li zaměstnanec konat práci, protože vůči němu byla uplatněna výluka, jde
o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Nejde-li o nezákonnou výluku, přísluší zaměstnanci
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došlo v průběhu výluky, odpovídá zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka, zaměstnavateli a
zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka, podle občanského zákoníku. Za škodu
způsobenou výlučně přerušením práce výlukou zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka,
zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka, neodpovídají. (3)
Nároky z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnance, vůči němuž byla uplatněna
výluka, se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo. Pro účely důchodového pojištění se při stanovení
osobního vyměřovacího základu doba výluky nezahrnuje do rozhodného období. Při zjišťování výše
příjmů pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb se přihlíží k poklesu příjmů
z důvodů výluky.“
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Subjekty výluky, na rozdíl od těch v případě stávky, nejsou zcela totožné se
subjekty kolektivního vyjednávání, resp. kolektivního pracovního práva. Subjektem,
který výluku vyhlašuje, je zaměstnavatel či zaměstnavatelé, popř. jedno či více sdružení
zaměstnavatelů v případě kolektivní smlouvy vyššího stupně. Na straně druhé pak ale
nestojí odborová organizace jakožto zákonný reprezentant zaměstnanců, ale sami
jednotliví zaměstnanci, proti nimž výluka směřuje. Výluka nemusí být přitom namířena
vůči všem zaměstnancům daného zaměstnavatele. Ve výběru a počtu zaměstnanců, proti
nimž bude výluky uplatněno, není zaměstnavatel v podstatě ničím omezen ani vázán a
výběr tedy plně závisí na jeho uvážení. Jedinou výjimkou je v tomto směru zákonem
daný taxativní výčet určitých kategorií zaměstnanců, ust. § 28 písm. e), f), g), h), i)
ZKV, vůči nimž nesmí být výluky využito. V opačném případě by se jednalo o důvod
k určení výluky za nezákonnou.
Zaměstnavatel má vůči odborové organizaci a samotným zaměstnancům
povinnost zejména oznamovací, která je zakotvena v ust. § 27 odst. 3 ZKV.
Zaměstnavatel, nejméně tři dny předem, písemně oznámí odborové organizaci zahájení
výluky, její rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměstnanců, vůči nimž je výluka
uplatněna. Jak z předchozího vyplývá, den vyhlášení a den zahájení výluky jsou dva
odlišné časové momenty, mezi nimiž je minimální třídenní časová prodleva. Ve stejné
časové lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku také zaměstnancům, vůči nimž
směřuje. Toto oznámení může být učiněno jak v písemné tak v ústní podobě, zákon
obligatorní formu vyrozumění v tomto případě nestanoví.
7.2.3. Nezákonná výluka a její důsledky

7.2.3.1. Hmotně-právní stránka nezákonnosti výluky

Důvody nezákonnosti výluky upravuje ust. § 28 ZKV, přičemž se jedná se o
důvody v podstatně totožné s těmi, které způsobují nelegálnost stávky. Předmětné
ustanovení podává taxativní výčet důvodů nezákonné výluky, který není možné ani
smluvní cestou dále rozšiřovat.
Nezákonná je dle ZKV výluka, (1) které nepředcházelo řízení před
zprostředkovatelem, s výjimkou výluky při solidární výluce, (2) která byla vyhlášena
nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kolektivní
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smlouvy, (3) která nebyla vyhlášena zaměstnavatelem z důvodů a za podmínek
stanovených v § 27,153 (4) v případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných
opatření, (5) vztahující se na zaměstnance zdravotnických zařízení nebo zařízení
sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, (6) vztahující se na
zaměstnance při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem
a zařízení ropovodů nebo plynovodů, (7) vztahující se na soudce, státní zástupce,
příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnance při řízení a
zabezpečování letového provozu, (8) vztahující se na příslušníky sborů požární ochrany,
zaměstnance závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených
podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a zaměstnance zabezpečující
telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,
popřípadě majetku, (9) vztahující se na zaměstnance, kteří pracují v oblastech
postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena
mimořádná opatření.

7.2.3.2. Procesně-právní stránka nezákonnosti výluky

Aktivně legitimována k podání návrhu na určení nezákonnosti výluky je dle
ust. § 29 ZKV odborová organizace, popř. státní zástupce. Vzhledem k závažnosti
takového rozhodnutí je věcně příslušným soudem soud krajský. Kritériem pro určení
místní příslušnosti je sídlo zaměstnavatele, vůči němuž návrh směřuje. Podání návrhu
nemá odkladný účinek a výluka se jím nepřerušuje. Krajský soud postupuje v řízení dle
ustanovení občanského soudního řádu upravující řízení v prvním stupni. Proti jeho
rozhodnutí je přípustné odvolání k vyšší instanci resp. k Vrchnímu soudu. Za podmínek
stanovených občanským soudním řádem jsou přípustné i mimořádné opravné
prostředky, tj. obnova řízení a dovolání.
Pokud jde o charakter samotné žaloby na určení nezákonnosti výluky dle § 29
ZKV, postupovalo by se s největší pravděpodobností analogicky se závěry učiněnými
v této otázce u institutu stávky, tedy v souladu s rozsudkem Vrchního soudu v Praze, sp.
153

Ust. § 27 ZKV: „(1) Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem
a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek řešení sporu o
uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena výluka. (2) Výlukou se rozumí částečné nebo úplné zastavení
práce zaměstnavatelem. (3) Zahájení výluky, její rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměstnanců,
vůči nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel oznámit odborové organizaci alespoň tři pracovní
dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku zaměstnancům, vůči nimž je
uplatněna.“
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zn. 6 Cdo 4/93, ze dne 4. 11. 1993 a rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1994, sp.
zn. Cdon 8/94, tak, že se jedná o žalobu svého druhu, kterou nelze podřadit pod žádný z
druhů žalob demonstrativně vypočtených v ustanovení § 80 OSŘ. Vzhledem k tomu, že
české soudy dosud o žalobě na určení nezákonnosti výluky nerozhodovaly a ZKV je ve
svých ustanoveních týkajících se problematiky výluky poměrně stručný, je možné
předpokládat, že analogicky se závěry učiněnými u problematiky žaloby na určení
nezákonnosti stávky by se postupovalo i v celé řadě dalších otázek týkajících se návrhu
na určení nezákonnosti výluky.
Stejně jako v případě stávky, má rozhodnutí o nezákonnosti výluky ryze
deklaratorní charakter s účinky ex tunc. Samotné soudní rozhodnutí tedy ještě nevede
k ukončení nezákonné výluky. Právo tak učinit zůstává i v tomto případě plně v rukou
zaměstnavatele, popř. sdružení zaměstnavatelů, kteří výluku vyhlásili, a kteří jako jediní
mají právo ji též ukončit, což by po soudním rozhodnutí o její nezákonnosti měli
neprodleně učinit. Zákonem jim nicméně taková povinnost stanovena není, srov. ust.
§ 31 ZKV.
Důsledkem určení výluky za nezákonnou je zejména nárok zaměstnance na
náhradu mzdy v plné výši, jak je možné a contrario dovodit z dikce ust. § 30 odst. 1
ZKV pojednávající o nároku na náhradu mzdy ve výši poloviny průměrného výdělku,
nejde-li o výluku nezákonnou. Dodatečná náhrada plné výše mzdy náleží zaměstnanci
spolu s příslušným úrokem z prodlení. Ostatní důsledky výluky prohlášené za
nezákonnou zůstávají beze změny.
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ZÁVĚR
Význam a pozitivní přínos kolektivních smluv v pracovním právu je
nepopiratelný. Kolektivní smlouvy jsou stěžejním článkem při tvorbě ekonomických
podmínek rozvoje národního hospodářství a jeho jednotlivých odvětví. Kolektivní
smlouvy plní v podmínkách tržní ekonomiky nepostradatelné společenské funkce když
současně představují (1) právní nástroj k dosažení a udržení sociálního smíru
v celostátním odvětvovém popřípadě i regionálním a lokálním, tj. podnikovém, měřítku;
(2) právní nástroj spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zastoupenými
příslušnou odborovou organizací, který napomáhá ekonomickému rozvoji podniku; (3)
prostředek zlepšování pracovních, sociálních a životních podmínek zaměstnanců; a
zejména pak (4) pramen práva lokální nebo širší povahy (odvětvové apod.).
Byť těžiště sociálního dialogu v České republice spočívá stále na podnikové
úrovni a jeho nejrozvinutější formou je kolektivní vyjednávání směřující k uzavření
podnikových kolektivních smluv, platí, že stěžejní postavení v uvedené problematice
zaujímají kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ty nad rámec výše uvedených vlastností
vytváří prostor pro transparentnost konkurenčního prostředí v daném odvětví a
pomáhají vytvářet obdobné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance u všech
zaměstnavatelů, pro které jsou závazné. To je důležité zejména tam, kde jde o náklady
poskytované nad rámec základních právních předpisů a jde o daňově uznatelné položky.
Kolektivní smlouvy vyššího stupně nadto vytváří shodný rámec pro kolektivní
vyjednávání všech zaměstnavatelů, kterých se týkají, a to zejména při jejich jednání o
obsahu podnikových kolektivních smluv.
Vzhledem k tomu, že v každém právním vztahu může dojít ke sporu, je
důležitou a nedílnou součástí problematiky kolektivního vyjednávání vedle zajištění
sociálního smíru a vytvoření mechanismu průběžné sociální komunikace též
zabezpečení demokratického procedurálního postupu při řešení možných konfliktů mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli.

Přes nespornou pozitivní úlohu kolektivních smluv v pracovním právu je právní
úprava některých jejich institutů značně diskutabilní. Nejednotný přístup k současné
právní úpravě kolektivních smluv dokládá zejména derogující judikatura Ústavního a
Nejvyššího soudu ČR, zvláště pak rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008,
kterým bylo rozhodnuto o ústavní stížnosti, jíž poslanci a senátoři napadli více jak třicet
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paragrafů nového zákoníku práce, mimo jiné pak ty, které se buď přímo týkaly institutu
kolektivních smluv, nebo na něj měly dopad alespoň nepřímý. Judikatura Ústavního a
Nejvyššího soudu ČR tak ukazuje, že současná právní úprava kolektivních smluv, není
v žádném případě úpravou „definitivní“. Mezi nejproblematičtější otázky patří mimo
jiné již tradičně uplatňovaný princip sociální reprezentace a privilegované postavení
odborů na úkor ostatních forem zastupování zaměstnanců, v kterém je možné spatřovat
pozůstatek minulosti, způsob kolektivního vyjednávání v případě plurality odborových
organizací či institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv. Odborné názory na
zakotvení a podobu těchto i dalších s nimi souvisejících institutů se různí a je tudíž
možné předvídat změny právní úpravy kolektivních smluv.
Pokud jde o právní úpravu problematiky řešení kolektivních sporů a zejména
pak právní úpravu stávky a výluky, je třeba konstatovat, že tyto instituty v žádném
ohledu nepřekračují hranice demokratického právního řádu a k prostředkům samotným
nelze mít vážnějších výhrad. Co však právní úpravě institutu stávky a výluky vytknout
lze, je nedostatečnost právní úpravy těchto institutů. Absenci zákonné právní úpravy
v tomto směru výmluvně dokládá četná judikatura českých soudů, zejména ta
Nejvyššího soudu ČR, která postupně upravuje řadu otázek vyvstávajících v souvislosti
s realizací institutu stávky. S ohledem na uvedené se podrobná zákonná úprava institutu
stávky a výluky, a to ať už ve stávajícím zákoně o kolektivním vyjednávání, či
zvláštním zákoně, který by se zaměřil výhradně na uvedené instituty, jeví jako
nezbytnost. Do takové právní úpravy by bylo zejména třeba zahrnout zásadu
přípustnosti stávky nad rámec kolektivního vyjednávání, která je v současné době již
konstantně přijímaná judikaturou českých soudů a dále v ní vyřešit otázku přípustnosti
výluky nad rámec kolektivního vyjednávání, která se naopak jeví jako záležitost značně
diskutabilní, a ke které se do této doby české soudy nevyjadřovaly.
Přestože klíčovým problémem právní úpravy řešení kolektivních sporů je výše
zmíněná nedostatečnost v právním zakotvení stávky a výluky, přináší dle mého názoru
současná dikce zákona o kolektivním vyjednávání ještě jeden praktický problém, jehož
změna by s ohledem na možnost ještě pružnějšího a účinnějšího řešení kolektivních
sporů byla více jak vhodná. Litera ZKV stanoví, že v případě sporů o uzavření
kolektivní smlouvy na pracovištích, kde není zakázáno stávkovat, je možné předložit
spor rozhodci výhradně v situaci, kdy obě smluvní strany s takovým postupem souhlasí.
Pokud ale nelze takové shody dosáhnout, zůstávají sporným stranám k dispozici toliko
krajní prostředky řešení kolektivních sporů. Stávka i výluka však spíše než k sociálnímu
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smíření sporných stran vedou k umocnění sociálního napětí a jsou projevem ztroskotání
schopnosti dohodnout se. Navíc vzhledem k tomu, že jak zákonné podmínky k využití
stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, tak ty, které upravují realizaci výluky,
jsou poměrně striktní a úzce vymezené, k využití stávky i výluky coby krajních
prostředků řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy v našich zeměpisných šířkách
téměř nedochází. S ohledem na uvedené by bylo dle mého názoru vhodné, aby i
v případě sporů o uzavření kolektivní smlouvy na pracovištích, kde není zakázáno
stávkovat, a kde se strany samy na takovém postupu neshodnou, bylo možné předložit
spor k rozhodnutí rozhodci. Při takové úpravě si lze de lege ferenda představit
analogickou aplikaci právní úpravy řešení kolektivních sporů, kde takový postup možný
je.

Přes celkové pozitivní vyznění porevolučního právního vývoje v naší zemi je
nutné přiznat, že kolektivní smlouvy nemají v České republice takový význam a nejsou
uplatňovány v takové míře, jako je tomu ve vyspělejších „starých“ členských zemích
Evropské unie. O to více se současná právní úprava snaží o podporu institutu
kolektivních smluv, a to zejména cestou široké smluvní volnosti pro jejich sjednávání.
Problematika kolektivních smluv a řešení kolektivních sporů se tak v současné době
v České republice nadále rozvíjí a její současná právní úprava není bezpochyby úpravou
konečnou. Celkový význam kolektivních smluv je v současné době v České republice
na nepřehlédnutelném vzestupu a udržení tohoto pozitivního trendu lze předpokládat i
do budoucna.
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CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LE RÈGLEMENT
DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

Le présent mémoire comprend deux parts essentielles, la première qui traite des
conventions collectives de travail (les CCT), la deuxième qui concerne les problèmes
relatifs au règlement des conflits collectifs du travail.

L´objectif principal d´un dialogue social, c´est l´obtention de la réconciliation
sociale dans la société, ou plutôt dans l´entreprise. La convention collective, présentant
une garantie juridique de la réconciliation sociale, joue un rôle décisif dans cet effort. La
CCT permet de prendre en compte les spécificités de chaque métier, notamment les
disparités d´organisation, les conditions sociales particulières etc. De ce point de vue,
l´imporatnce de la convention collective est incontestable.
En République tchèque, le droit des CCT et des conflits collectifs est régi avant
tout par la Loi du 4 décembre 1990 sur la négotiation collective (Loi n° 2/1991 Rec.l.).
Sur le fondement du principe de subsidiarité, expréssement déclaré dans la loi susvisée,
les problèmes des CCT et des conflits collectifs sont également régis par les dipositions
du Code du travail. Au nom du même principe, mais dans ce cas par rapport au Code de
travail, on applique les dispositions du Code civil. Le principe de subsidiarité du droit
civil par rapport au droit de travail a été reintroduit dans le Code de travail par la
Décision du 12 mars 2008 rendue par la Cour constitutinnelle, qui apporte plusieurs
dérogations importantes des dispositions du Code de travail
La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés d´un côté, et une ou plusieurs organisations des
employeurs ou un ou plusieurs employeurs, de l´autre côté. Elle régit les relations
individuelles et collectives entre l´employeur et ses salariés et définit les droits et
devoirs des parties contractantes. Vis-à-vis des salariés, la convention collective ne
comprend que des dispositions plus favorables par rapport à celles du Code de travail.
On distingue deux types des CCT qui se diffèrent par les parties contractantes et
ainsi par le champ d´application.
La convention collective d´entreprise est conclue entre un ou plusieurs
employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés établies chez
l´employeur. Plusieurs CC d´entreprise peuvent être conclues auprès d´un seul
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employeur, i.e. une seule entreprise. Les CC d´entreprise conclues chez un employer
sont toujours égales, sans différence s´il s´agit des convention appliquées dans un seul
secteur de l´entreprise ou dans toute l´entreprise.
La convention collective du degré supérieur est conclue entre une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés et une ou plusieurs oragnisations d´employeurs.
Leur champ d´application peut être géographique (local ou régional– mais cela ne
s´applique pas en Rép. tchèque) et/ou professionnel (interprofessionnel, branche,
entreprise).
Il n´existe pas le raport direct, i.e. l´hiérarchie, entre les deux types des CCT,
elles sont égales. Une seule limitation dans leur égalité consiste dans l´interdiction
posée à la CC d´entreprise de régler les droits des salariés plus étroitement qu´en fait la
CC du degré supérieur. Au cas contraire, cette partie de la convention collective
d´entreprise serait invalide.
Ainsi est possible l´extension des conventions collectives du dégré supérieur visà-vis des employeurs de la même branche des actvités économiques. Si les demandeurs
de l´extension acomplissent les conditions prévues par la loi, l´étendue de la convention,
étant suivi par la publication dans le Recl.l., se produit directement de la loi.
Pour ce qui est des parties contractantes, l´organisation syndicale des salariés est
un seul sujet de droit disposant de la capacité juridique pour conclure la CCT de la part
des salariés. Dans ce sens-là elle occupe une position exclusive dans les relations
collectives de travail, elle est un représentant ex lege des salariés. La deuxième partie
contractante est préesentée soit par l´organisation des employers, soit par l´employeur
particulier, qui peut être une personne physique également comme une personne morale.
L´organisation syndicale des salariés agit au nom de tous les salariés de
l´employeur concerné, i.e. même ceux qui ne sont pas membres de l´organisation
syndicale. Ainsi les droits individuels émanant de la CCT concernent les membres des
organisations syndicales également comme les non-membres. C´est un aspect des CCT
assez problématique et contestable car il néglige le droit de base humain de s´associer
librement avec les autres pour défendre les intérêts économiques et sociaux garantis par
la Déclaration des droits et des libertés fondamentaux.
Le processus de la conclusion des CCT est appellé «négotiation collective».
C´est une expression plus étroite que le «dialogue social» qui concerne tous les
négotiations de n´importe quel sujet entre l´employeur ou l´organisation des employeurs
et l´organisation syndicale des salariés.
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En égard au fait que la convention collective est un contract entre deux parties
contactantes mais aussi une source de droit importante, on peut distinguer deux parties
de son contenu. Une partie normative qui établit les droits des salariés vis-à-vis de leur
employeur et et une partie contractactuelle qui régit les droits et les devoirs entre les
parties contractantes. Comme le nouveau Code de travail, actuellement en vigueur,
établit explicitement pour les relations de travail le principe «non-interdit - permet», le
champ de diversité des engagements et des droit que les CCT peuvent régler est
vraiment vaste.
L´imporatance principale de la convention collective de travail consiste dans sa
nature d´une source de droit, non - négligable.

En général, on indique comme les conflits collectifs du travail tous les conflits
entre les sujets du droit collectif de travail concernant leurs droits et intérêts collectifs.
En revanche les conflits collectifs du travail dans le sens da la Loi n° 2/1991 Rec.l., dont
traite le mémoire, sont plus étroits et ils ne concernent que deux types des différends, (1)
conflits collectifs concernant la conclusion de la CCT, (2) conflits collectifs concernant
l´accomplissement des engagements collectifs établis par les CCT. Pour répondre aux
conflits susvisés la Loi ne prévoit pas les solutions judiciaires, mais plusieurs
procédures spécifiques et sauf une à la fois facultatives. En revanche les conflits
concernant l´accomplissement des engagements individuels, i.e. des engagements qui
concernent les droits accordés aux salariés, présentent l´objet de la juridiction civile. En
République tchèque il n´existe pas des conseils de prud´hommes, les différends de
travail individuels sont réglés par la juridiction de droit commun, i.e. la juridiction civile.
Les procédures prévues pour répondre aux conflits collectifs du travail, dans le
sens de la Loi n. 2/1991 Recl.l., sont la médiation, l´arbitrage, la grève et le lock-out.
La seule procédure obligatoire, c´est la médiation. L´objectif principal du
médiateur, c´est d´aider les parties à résoudre leurs différends, de les assister pendant les
négotiations, de trouver un compromis. Le médiateur rend sous forme de
recommandation les propositions en vue du règlement du conflit. Néanmoins, les
recommandations n´engagent pas les parties en cause. Vu le caractère de cette
procédure, la procédure de médiation est plutôt informelle, peu de règles sont prévues.
En cas de l´échec de la médiation, les parties procédent à la phase de l´arbitrage.
Pour les conflits collectifs de l´accomplissement des engagements collectifs établis par
la CCT, c´est une procédure obligatoire. En revanche, en cas des conflits concernant la
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conclusion des CCT, cela n´est qu´une possibilité alternative comment régler le conflit.
Les parties en cause peuvent procéder soit à l´arbitrage, soit aux moyens extrêmes
menant à la résolution des conflits collectifs, i.e. à la grève et au lock-out. Si les parties
choisissent l´arbitrage, cela exclu la posibilité ultérieure de procéder à la grève ou au
lock-out. Vu cette coséquence importante, ou bien limitante, il exige qu´il y ait accord
des parties pour cette procédure, ce qui n´est en revanche demandé dans le premier cas
des litiges susvisés.
A la différence de la médiation, les sentences arbitrales engagent les parties
litigieuses. En cas des conflits concernant la conclusion de la CCT, il n´existe pas les
voies de recours ordinaires ni extraordinaires vis-à-vis des sentences arbitrales, c´est une
décision définitive. Au contraire, dans le cas des conflits collectifs concernant
l´accomplissement des engagements établis par la CCT, les parties peuvent déposer une
requête de changement ou d´annulation auprès de la Cour régionale. Les voies de
recours ordinaires relatives à cette décision de justice sont expressément exclues, les
voies de recours extraordinaires sont possibles.
Le droit de grève est un droit fondamental reconnu aux citoyens dans le domaine
de la défence de leurs droits économiques et sociaux par la Déclaration des droits et des
libertés fondamentaux. La Loi n° 2/1991 Rec.l.ne fixe les conditions de la grève que
dans le contexte du réglement des conflits collectifs concernant la conclusion de la CCT.
La grève suppose une interruption totale du travail décidée par l´organisation syndicale
des salariés, qui est un seul sujet disposant de la capacité juridique pour cette décision
en vue d´atteindre des revendications professionnelles.
Contraire à la grève par rapport à l´initiateur et le destinataire mais identique
dans la question de l´objectif visé, il y a le lock-out de la part des employeurs. Il s´agit
d´une interruption totale du travail décidée par l´employeur en vue d´atteindre ses
revendications. Par rapport à la grève, le lock-out n´est pas un droit fondamental, il n´est
pas garanti par la Déclaration des droits et des libertés fondamentaux. Le seul règlement
juridique qui le régit, c´est la Loi n° 2/1991 Rec.l. qui en fait dans le contexte du
règlement des conflits collectifs concernant la conclusion des CCT. La réalisation du
lock-out au-delà de la Loi n° 2/1991 Rec.l. est assez contestable.
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Collective agreements with focus on collective labour disputes settlement

collective labour law

social dialogue

collective agreement

collective negotiation

Act no. 2/1991 Coll.

collective labour disputes

Labour Code

mediator

trade unions

arbiter

collective of employees

strike

associations of employers

lockout
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