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Úvod 

Oblast bipolárního systému řízení BOZP v České republice prodělala od roku 1989 

výrazný vývoj. Odborové organizace, které jsou hlavním zprostředkovatelem dialogu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, se před rokem 1989 oblasti pracovněprávních vztahů nebo 

v oblasti BOZP příliš nevěnovaly. Ovšem v současné době se odbory zaměřují obzvláště na 

tyto oblasti, čímž se přibližujeme stavu zástupců zaměstnanců v Evropské unii. 

Cílem mé bakalářské práce je studium současných odborových organizací a ostatních 

zástupců zaměstnanců působících v České republice. Způsob jakým v dnešní době zajišťují 

prostředí pracovněprávních vztahů a BOZP vzhledem k zaměstnancům, jejich účast na 

kolektivním vyjednávání a také bych rád upozornil na některé chyby, které při výkonu své 

funkce dělají. 

V úvodní části práce jsem se blíže zabýval českou a evropskou legislativou zastřešující 

oblasti pracovněprávních vztahů a BOZP. Poté jsem uvedl základní systémy bipolárního 

řízení BOZP v ČR, přičemž hlavní pozornost jsem věnoval jejich právům a povinnostem. 

 Následně jsem také přiblížil největší odborovou centrálu v ČR a také největší 

odborový svaz. Zmínil jsem se o některých významných mezinárodních organizacích jako je 

Mezinárodní organizace práce a Evropská odborová konfederace. V závěru jsem se věnoval 

problematice kolektivního vyjednávání a aktuální situaci v systému řízení BOZP v Arcelor 

Mittal Ostrava. Na konec jsem provedl zhodnocení skutečností, které jsem při studiu této 

problematiky zjistil. 
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1 Požadavky právních předpisů na bipolární systém řízení BOZP 

1.1. Požadavky právních předpisů ČR 

Oblast bipolárního řízení BOZP je v České republice zastoupena zejména odborovými 

organizacemi, které hájí zájmy zaměstnanců ve většině případů. V těch podnicích, kde ke 

vzniku odborových organizací nedošlo může být oblast řízení BOZP zastoupena například 

radou zaměstnanců nebo zde může také vzniknout zástupce pro oblast BOZP. 

 

Práva na zakládání a sdružování se v odborových organizacích jsou zakotveny již 

v Listině základních práv a svobod (dále jen „Listina“), která je součástí ústavního pořádku 

České republiky, kde byla vyhlášena jako ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Do právního řádu byla 

znovu vyhlášena po vzniku samostatné České republiky jako zákon č. 2/1993 Sb.  

 

Listina tato práva upravuje takto: 

• čl. 19 – svoboda shromažďovací:  

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.  

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na 

veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, 

majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno 

povolením orgánu veřejné správy. 

• čl. 20 – svoboda spolčovací:  

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s 

jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.  

(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a 

sdružovat se v nich.  

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených 

zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost 

státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným 

činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.  
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(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny 

od státu. 

• čl. 27 – právo se odborově organizovat a právo na stávku:  

(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých 

hospodářských a sociálních zájmů.  

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet 

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

podniku nebo v odvětví.  

(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na 

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

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, 

veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.  

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto 

právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a 

příslušníkům bezpečnostních sborů. [9] 

1.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Nejdůležitějším právním předpisem v ČR je v této oblasti zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, který ve značné míře upravuje práva a povinnosti odborových organizací, rady 

zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP. 

12. března 2008 vyhověl Ústavní soud návrhu skupiny pravicových poslanců a 

senátorů na změnu některých částí zákoníku práce, čímž došlo také k určitému oslabení 

pravomocí odborových organizací. Rozhodnutí Ústavního soudu bylo zaneseno do právního 

řádu ČR jako nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 

Omezeny jsou kontrolní kompetence odborů. Podle dosavadního zákoníku 

kontrolovaly dodržování všech pracovněprávních předpisů v podnicích. K tomuto bodu se 

soudci vyjádřili, že by tak odborové organizaci byly dány pravomoci vrchnostensky 

rozhodovat a zasahovat tím do práv zaměstnavatele a takové právo nelze dovodit ani z 

Ústavy, ani z žádné závazné mezinárodní smlouvy. 

Odboráři od nynějška nemohou zastavit výrobu, když jsou přesvědčeni, že ohrožuje 

pracovníky. I tuto pravomoc pravice kritizovala s tím, že povinnost zaměstnavatele zajistit 

bezpečnost a odstraňovat závady jasně vyplývá z jiných právních předpisů. 
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Citace ze zákoníku práce, které se týkají práv a povinností odborových organizací: 

 

§14 

(3) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost 

s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u 

soudu. 

 

§15 

(1) Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, 

včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem 

nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. 

(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami (podle §6 odst. 2 

písm. d) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). 

 

§22 

Právo uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance má pouze odborová organizace. 

 

§24 

(1) Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří nejsou 

odborově organizováni. 

(2) Působí-li u zaměstnance více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o 

uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace 

vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné 

shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. 

 

§38 

(3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní 

dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech. 
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§61 

(1) Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen 

předem projednat s odborovou organizací. 

(2) Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době 

jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí 

souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně 

neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj 

zaměstnavatelem požádána. 

(3) Zaměstnavatel může použít souhlasu podle odstavce 2 jen ve lhůtě 2 měsíců od 

jeho udělení. 

(4) Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas podle odstavce 2, jsou 

výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou 

však ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle §72 

shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné. 

(5) S jinými případy rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen seznámit 

odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých. 

 

§99 

Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat 

práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. 

 

§108 

(1) Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících s bezpečností a 

ochranou zdraví při práci prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(2) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit: 

a) účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

anebo jim poskytnout informace o takovém jednání, 
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b) vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na 

odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit, 

c) projednat: 

1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich 

působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací 

do kategorií podle zvláštního právního předpisu (podle §39 zákona 

č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle 

zvláštního právního předpisu. 

(3) Zaměstnavatel je dále povinen odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o: 

a) zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, 

k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a 

Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců, 

b) výběru a zajišťování pracovně-lékařské péče 

c) určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zvláštního 

právního předpisu, 

d) každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

(4) Odborová organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně 

způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené 

zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle 

zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). 

(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě 

s odborovou organizací nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zjištěné nedostatky odstraňovat. 



 7 

(6) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce a 

zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

doklady o: 

a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení 

jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci,  

b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání 

c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly nad 

bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů 

(např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). 

(7) Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle 

zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce), přednést své 

připomínky. 

 

§146 

Srážky ze mzdy mohou být provedeny jen 

c)  k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové 

organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě 

písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-

li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace. 

 

§203 

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci 

a) přísluší k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle tohoto 

zákona, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a činnosti člena volební komise podle tohoto zákona (§283 

až 285), jakož i k výkonu funkce člena orgánu právnické osoby voleného za 

zaměstnance podle zvláštního právního předpisu (např. §200 obchodního 

zákoníku) s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,  

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, 

konferencích nebo sjezdech, 
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c) přísluší k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 

pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní 

důvody, s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, 

 

 

§225 

Odborová organizace spolurozhoduje se zaměstnavatelem, který podle zvláštního 

právního předpisu (Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů) vytváří fond kulturních a sociálních potřeb, o přídělu do tohoto fondu a o 

jeho čerpání. 

 

§276 

(1) Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu uvedeném v §3 větě druhé mají právo na 

informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi 

přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zástupci zaměstnanců“). 

(2) Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti znevýhodnění nebo 

zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni. 

(3) Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo 

poškodit činnost zaměstnavatele. Za důvěrnou informaci se nepovažuje informace, kterou je 

zaměstnavatel povinen sdělit, projednat nebo zveřejnit podle tohoto zákona nebo zvláštního 

právního předpisu. Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních předpisů 

není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat. Členové odborové organizace, rady 

zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, o nichž se dovědí při 

výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných 

skutečností, nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Tato 

povinnost trvá i po dobu 1 roku po skončení jejich funkce pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 

(5) Zástupci zaměstnanců jsou povinni vhodným způsobem informovat zaměstnance 

na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání se 

zaměstnavatelem. 
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(6) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům konání voleb zástupců 

zaměstnanců. Volby se konají v pracovní volbě. Nedovolují-li to provozní možnosti 

zaměstnavatele, může se volba uskutečnit i mimo pracoviště. 

 

§277 

Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky 

pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností 

v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu 

a technický provoz a náklady na potřebné podklady. 

 

§278 

(4) Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat dodatečné 

informace a vysvětlení. Zaměstnanci mají rovněž právo požadovat osobní jednání se 

zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. Zaměstnavatel, zaměstnanci a 

zástupci zaměstnanců jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými 

oprávněnými zájmy. 

 

§286 

(1) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, je zaměstnavatel povinen 

v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, kdy tento zákon nebo 

zvláštní právní předpis vyžadují informování, projednání, souhlas nebo dohodu s odborovou 

organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, nedohodne-li se s nimi 

na jiném způsobu informování, projednání nebo vyslovení souhlasu. 

(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová 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 tento zaměstnanec jinak. 

 

§287 

(1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o 

a) vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých 

složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li 

dohodnuto jinak, 
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b) v záležitostech uvedených v §279. 

(2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací 

a) ekonomickou situaci zaměstnavatele 

b) množství práce a pracovní tempo (§300) 

c) změny organizace práce,  

d) systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, 

e) systém školení a vzdělávání zaměstnanců 

f) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména 

mladistvých osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se 

zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče zaměstnance, 

opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování 

sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců 

g) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců 

h) záležitosti uvedené v §280. 

 

§306 

(4) Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit 

pracovní řád, jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání 

nebo změna neplatné. 

 

§316 

(4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně 

nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem uvedeným v §3 větě druhé. Nesmí 

vyžadovat informace zejména o 

            e)   členství v odborové organizaci 

 

§320 

(1) Návrhy zákonů a návrhy ostatních právních předpisů týkajících se důležitých 

zájmů pracujících zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a 

sociálních podmínek, se projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a příslušnými 

organizacemi zaměstnavatelů. 

(2) Ústřední správní úřady, které vydávají prováděcí pracovněprávní předpisy, činí tak 

po jejich projednání s příslušnou odborovou organizací a s příslušnou organizací 

zaměstnavatelů. 
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(3) Příslušné státní orgány projednávají s odborovými organizacemi otázky týkající se 

pracovních a životních podmínek zaměstnanců a poskytují odborovým organizacím potřebné 

informace. 

 

§321 

(1) Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, 

právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních 

předpisů. 

 

§322 

(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové 

organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí 

a) zajistit možnost prověření toho jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky 

pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,  

b) zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů 

pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními 

ochrannými pracovními prostředky 

c) zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní 

úrazy, 

d) zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, popřípadě je objasňovat, 

e) umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany 

zaměstnanců při práci 

§348 

(3) Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel v dohodě 

s odborovou organizací. 

 

§369 

(1) Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc 

z povolání je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout 

náhradu za 

a) ztrátu na výdělku, 
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b) bolest a ztížení společenského uplatnění 

c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

d) věcnou škodu; ustanovení §265 odst. 3 platí i zde. 

(2) Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného 

odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem. [1] 

 

1.1.2 Ostatní právní předpisy ČR 

Souběžně s novým zákoníkem práce nabyl účinnosti zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). Ze ZP jsou tam přesunuty záležitosti technické povahy týkající se oblastí: pracoviště a 

pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, zvláštní odborná způsobilost, 

rizikové faktory pracovních  podmínek a zákazy některých prací. Podrobněji je zde také 

řešena úprava odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti, koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nalezneme zde i úpravu společných, přechodných a 

závěrečných ustanovení, které obsahují kromě jiného i změny v zákoně č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce. 

Oblastí kolektivního vyjednávání se zabývá zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, který upravuje aspekty kolektivního vyjednávání mezi příslušnými odborovými 

orgány odborových organizací a zaměstnavateli. Cílem tohoto vyjednávání je uzavření 

kolektivní smlouvy. 

 
Přehled právních předpisů  zabývajících se v ČR pracovněprávními vztahy a BOZP 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

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

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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• zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

• zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 

• nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě 

• nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

• nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci 

 

 

1.2. Požadavky mezinárodních právních předpisů a předpisů 

Evropské unie (EU) 

Lidská práva a základní svobody jsou zakotveny v instrumentech, které mají přednost 

před zákonem – upravují je ústavní předpisy a mezinárodní smlouvy, jimiž jsou zákonodárce 

a ostatní normotvůrci vázáni. V případě rozporu zákona nebo podzákonného předpisu s 

předpisy na ochranu lidských práv má poškozený právo, po vyčerpání opravných prostředků, 

obrátit se na orgán ochrany ústavnosti, jímž je Ústavní soud, a poté na mezinárodní 

organizace a jejich orgány na ochranu lidských práv. 

 

Následující mezinárodní úmluvy o lidských právech jsou pro ČR přímo závazné: 

1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený pod č. 

120/1976 Sb.  
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2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.  

3. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických 

právech, vyhlášený pod č. 169/1991 Sb.  

4. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 

209/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

5. Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s.  

6. Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, vyhlášený pod č. 15/2000 

Sb. m. s.  

7. úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), které jsou dle výkladu 

Ústavního soudu čl. 10 Ústavy (nález č. 3/1995 Sb.) mezinárodními 

smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 

republika vázána, takže jsou bezprostředně závazné a mají přednost před 

zákonem: 

a. Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva 

odborově se organizovat, 1948 

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

1949 

c. Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci, 1930 

d. Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce, 1957 

e. Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 

f. Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování, 1951 

g. Úmluva MOP č. 138 o nejnižším věku pro dětskou práci, 1973 (tu 

ČR dosud neratifikovala) 

h. Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce, 1999 

(ratifikace Českou republikou je v běhu) 

 

Všeobecná deklarace lidských práv, rezoluce OSN č. 217/III z 10. 12. 1948  

• čl. 20, odst. 1: Každému je zaručena svobodna pokojného shromažďování a 

sdružování. 

• čl. 23, odst. 4: Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými 

odborové organizace a přistupovat k nim. [7] 
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Směrnice Rady Evropského společenství (89/391/EHS) 

Účelem této směrnice je zavádět opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

K tomuto účelu obsahuje obecné zásady týkající se prevence pracovních rizik, 

bezpečnosti a ochrany zdraví, odstranění rizikových a úrazových faktorů, informování, 

projednávání, vyvážené účasti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi 

a školení zaměstnanců a jejich zástupců, a také obecná pravidla pro uskutečňování zmíněných 

zásad.  

Tato směrnice se vztahuje na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru 

(průmysl, zemědělství, obchod, administrativní činnosti, služby, vzdělání, kulturu, zábavu 

atd.), ale nevztahuje se na činnost určitých veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo 

policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany, jejichž zvláštní povaha odporuje této 

směrnici.[2] 

 

Přehled některých směrnic EU týkajících se BOZP: 

• Směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Směrnice Rady 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na pracovišti  

• Směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, ve 

znění směrnic 95/63/ES a 2001/45/ES 

• Směrnice Rady 90/269/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny, spojenou s rizikem zejména 

poškození páteře, pro zaměstnance 

• Směrnice Rady 90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami 

 

Dalším důležitým dokumentem je Tripartitní deklarace MOP o principech týkajících 

se nadnárodních společností a sociální politiky z listopadu 1977. 

Článek 41: 

Pracovníci zaměstnaní nadnárodními společnostmi jakož i národními podniky by měli 

mít bez jakéhokoliv rozlišování právo zakládat a za podmínek daných příslušnou organizací 
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stát se členem organizací podle vlastního výběru, bez nějakého předchozího souhlasu (viz 

úmluva MOP č. 87, čl. 1). Měli by také požívat přiměřené ochrany proti aktům protiodborové 

diskriminace pokud jde o jejich zaměstnání (viz úmluva MOP č. 98, čl. 1) 

Článek 46: 

Zástupcům pracovníků v nadnárodních společnostech by nemělo být bráněno scházet 

se vzájemně ke konzultacím a výměně názorů, pod podmínkou, že tím není ohrožen chod 

podniku a normální procedurální postupy, kterými se řídí vztahy mezi zástupci pracovníků a 

jejich organizacemi. 

Článek 48: 

Pracovníci zaměstnaní nadnárodními společnostmi by měli mít právo - v souladu s 

národním zákonem a praxí - mít za účelem kolektivních jednání reprezentativní organizaci 

podle svého vlastního výběru 

 

Článek 49: 

Pokud je toho zapotřebí, měla by být podniknuta opatření odpovídající národním 

podmínkám na podporu plného rozvoje a využití mechanismu dobrovolného jednání mezi 

organizacemi zaměstnavatelů anebo zaměstnavateli a organizacemi pracujících, za účelem 

upravení podmínek zaměstnání prostřednictvím kolektivního jednání (viz úmluva MOP č. 98, 

čl. 4) 

Článek 50: 

Nadnárodní společnosti jakož i národní podniky by měly umožnit řádně zmocněným 

zástupcům pracovníků, které zaměstnávají v každé zemi, kde působí, vést jednání se zástupci 

podnikového vedení, kteří jsou zmocněni rozhodovat ohledně projednávaných záležitostí 

Článek 52: 

Nadnárodní společnosti by v souvislosti s bona fide jednáními se zástupci pracovníků 

ohledně podmínek zaměstnání anebo když pracovníci uplatňují své právo organizovat se, 

neměly hrozit, že využijí své možnosti převést celou provozní jednotku anebo její část z 

příslušné země jinam, aby tak nečestně ovlivnily tato jednání anebo zabránily uplatnění práva 

organizovat se. Neměly by rovněž přeložit pracovníky z afilací v zahraničí s cílem podkopat 

bona fide jednání se zástupci pracovníků anebo uplatnění práva pracovníků organizovat se. 

Článek 53: 

Kolektivní dohody by měly obsahovat ustanovení o řešení sporů vyplývajících z jejich 

aplikace a interpretace, a k zajištění vzájemně respektovaných práv a povinností. 
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Článek 54: 

Nadnárodní společnosti by měly poskytovat zástupcům pracovníků informace 

potřebné pro účelná jednání s příslušnou jednotkou a tam, kde je to v souladu s místními 

zákony a praxí, poskytovat rovněž informace, které by jim umožnily získat správný názor na 

činnost jednotky anebo případně podniku jako celku (viz doporučení MOP č. 129 o 

komunikování mezi vedení a pracovníky podniku) 

Článek 56: 

V nadnárodních společnostech jakož i v národních podnicích by měly existovat 

systémy vypracované na základě vzájemné dohody mezi zaměstnavateli a pracovníky a jejich 

zástupci v souladu s národními zákony a praxí, pro pravidelné konzultace ve věcech 

společného zájmu. Tyto konzultace však nemají nahrazovat kolektivní jednání (viz 

doporučení MOP o konzultacích a spolupráci mezi zaměstnavateli a pracovníky na podnikové 

úrovni a doporučení MOP č. 129 o komunikování v rámci podniku). 

Článek 57: 

Nadnárodní společnosti jakož i národní podniky by měly respektovat právo 

pracovníků, které zaměstnávají, aby všechny jejich stížnosti byly projednávány způsobem 

odpovídajícím následujícímu ustanovení: každý pracovník, ať už jedná individuálně anebo 

spolu s dalšími pracovníky, a je přesvědčen, že má důvod ke stížnosti, by měl mít právo podat 

tuto stížnost, aniž by mu z toho vyplynula jakákoliv újma, a na to, aby tato stížnost byla 

projednána příslušným postupem. (viz doporučení MOP č. 130 o vyšetřování stížností v rámci 

podniku s cílem jejich urovnání). Je to zvlášť důležité, jestliže nadnárodní společnosti operují 

v zemích, které se neřídí úmluvami MOP o svobodě spolčovací, právu organizovat se a na 

kolektivní jednání, a o nucené práci. 

Článek 58: 

Nadnárodní společnosti jakož i národní podniky společně se zástupci a organizacemi 

pracovníků, které zaměstnávají, by se měly snažit vybudovat systém dobrovolného smírčího 

řízení, odpovídající národním podmínkám, který by mohl zahrnovat ustanovení o dobrovolné 

arbitráži, na pomoc při prevenci a urovnávání pracovních sporů mezi zaměstnavateli a 

pracovníky. Mechanismus dobrovolného smírčího řízení by měl zahrnovat rovné zastoupení 

zaměstnavatelů a pracovníků. (viz doporučení MOP č. 93 o dobrovolném smíru a 

arbitráži.).[8] 
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2 Systémy bipolárního řízení BOZP v ČR 

2.1. Odborové organizace 

Úlohou odborů je chránit, obhajovat a prosazovat zaměstnanecká práva a další zájmy a 

potřeby zaměstnanců, které vznikají při vykonávání jejich zaměstnání. Cílem odborů je 

upevnit sociální jistoty, efektivní zaměstnanost, přiměřené pracovní podmínky a spravedlivou 

odměnu za vykonanou práci, tak aby umožnila důstojnou životní úroveň. 

Příslušné odborové orgány vykonávají u zaměstnavatelů kontrolu dodržování 

pracovněprávních předpisů, vnitřních mzdových předpisů a závazků kolektivních smluv, ze 

kterých vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. Přitom jsou oprávněny zejména: 

• vstupovat na pracoviště zaměstnavatelů,  

• vyžadovat od vedoucích zaměstnanců potřebné informace a podklady,  

• podávat návrhy ke zlepšování pracovních podmínek,  

• vyžadovat od zaměstnavatelů a od orgánů jim nadřízených, aby daly pokyn 

k odstranění zjištěných závad,  

• navrhovat zaměstnavatelům, orgánům jim nadřízeným a jiným orgánům pověřeným 

kontrolou dodržování zákonnosti v pracovněprávních vztazích, aby podle příslušných 

předpisů použily vhodných opatření vůči vedoucím zaměstnancům, kteří porušují 

pracovněprávní předpisy nebo povinnosti vyplývající pro ně z kolektivních smluv,  

• vyžadovat od zaměstnavatelů, popřípadě od orgánů jim nadřízených zprávy o tom, 

jaká opatření byla učiněna k odstranění závad zjištěných při výkonu kontroly nebo 

k provedení návrhů, které podaly odborové orgány vykonávající tuto kontrolu.  

 

Odborové svazy uskutečňují nezávislou odborovou politiku vůči státním orgánům, 

orgánům samosprávy obcí, měst a vyšším územním celkům, zaměstnavatelům, politickým 

stranám a hnutím a dalším subjektům politického systémů. 

Je třeba si uvědomit, že autoritu a sílu odborů ovlivňuje do značné míry počet členské 

základny i znalost odborových práv, který právní řád ČR odborům a jejich členům přiznává. 

Členská základna naprosté většiny odborových svazů trvale klesá. Jestliže vykazovaly 

svazy na půdě tehdejší komory v roce 1991 téměř 4,4 milionů členů, pak v roce 1995 to již 
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bylo pouze necelých 2,3 milionů a dnes se tato členská základna pohybuje pod hranicí         

850 000. Přesto zůstávají odborové organizace důležitým článkem v pracovněprávní oblasti. 

 

2.1.1 Historie odborů 

Trvalou a také neopominutelnou součástí dějin českého národa jsou odbory už více 

než sto let. Historický počátek vzniku odborů by mohl být považován 7. duben 1870, kdy byl 

pod tlakem dělnických demonstrací rakouským parlamentem schválen zákon o koaliční 

svobodě. Z dosavadních dělnických spolků, které byly do této doby zaměřeny převážně na 

podpůrnou činnost, vznikly první odborové organizace, hájící všestranně a na legální bázi 

zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců.  

Po vzniku samostatné Československé republiky, již bylo odborům umožněno 

poměrně výrazně zasahovat do veškerých oblastí sociální péče a ochrany dělnictva. Zesílení 

veřejnoprávní role odborů a jejich postavení přinesl v polovině 20. let takzvaný „gentský 

systém“, přenášející na odborové organizace zodpovědnost za vyplácení podpor 

v nezaměstnanosti. 

Konec první republiky v září 1938 osudově zasáhl i tehdejší odborová hnutí a na delší 

dobu také ukončil období odborové plurality. 

Jednání o vytvoření jednotné odborové organizace během II. republiky skončila 

bezvýsledně, a proto byly Ministerstvem vnitra nuceně vytvořeny dvě nové organizace - 

Národní odborová ústředna zaměstnanecká (NOÚZ) a mnohem menší Ústředí veřejných 

zaměstnanců (ÚVZ), které postupně pohltily všechny odborové spolky, svazy i ústředny. 

Nacističtí okupanti usilovali zejména o to, aby se NOÚZ podílela na kontrole dělnictva a 

stimulovala jeho pracovní úsilí. Avšak na druhou stranu se také NOÚZ zapojovala do 

protiněmeckého odboje. 

Ke konci II. světové války se v NOÚZ vytvořila skupinka připravujících se na zvrat 

poměrů, jimž se následně podařilo vytvořit z NOÚZ základ pro nové sjednocené odbory, 

známé jako Revoluční odborové hnutí (ROH). ROH po svém vzniku získalo během krátkého 

časového období velké pravomoci a zároveň i značný neformální vliv v masách pracujících. 

Ač bylo ROH formálně nadstranickou organizací, využívala jeho moc vládnoucí 

Komunistická strana Československá (KSČ). 

Nově vzniklá konfederace odborů po roce 1989 přijala název Česká a Slovenská 

konfederace odborových svazů (ČSKOS). Jejím ustavením byl dán základ největší odborové 

centrále na území tehdejšího Československa a následně, po rozdělení republiky v České 



 20 

republice a ve Slovenské republice. Na půdě ČSKOS byla 5. 4. 1990 ustavena 

Českomoravská komora ČSKOS, která v listopadu 1992 přijala změnu názvu: 

Českomoravská komora odborových svazů (ČMKOS) a od roku 1998, po II. sjezdu ČMKOS, 

nese název Českomoravská konfederace odborových svazů. Po rozdělení Československé 

republiky se ČMKOS stala největší odborovou centrálou na území České republiky. 

V prosinci 1995 byla Českomoravská konfederace odborových svazů přijata za člena 

Evropské odborové konfederace (EOK), jejímž pozorovatelem byla prostřednictvím ČSKOS 

od prosince 1991. 

Od prosince 1990 je ČMKOS rovněž členem Mezinárodní konfederace svobodných 

odborů (MKSO), zpočátku prostřednictvím ČSKOS. 

Při svém vzniku ČMKOS sdružovala 40 samostatných odborových svazů. V 

následujících letech došlo k integraci části malých odborových svazů a některé odborové 

svazy z ČMKOS vystoupily. Naopak jiné svazy byly za členy ČMKOS přijaty. V roce 2007 je 

v rámci ČMKOS sdruženo celkem 33 odborových svazů. Jejich členská základna v roce 2007 

dosahuje téměř 540 000 členů. 

V roce 1995 dal Odborový svaz pracovníků zemědělství, který vystoupil z ČMKOS, 

podnět k založení odborové centrály, která přijala název Asociace samostatných odborů 

(ASO). Při jejím vzniku se vedle již zmíněného svazu k ní hlásil Český odborový svaz 

severozápadních energetiků a Jednotný svaz soukromých zaměstnanců. Později se připojilo i 

Odborové sdružení železničářů, které vystoupilo z ČMKOS v roce 1998 a následně přijal 

členství v této asociaci také Lékařský odborový klub. 

V České republice působí i další, menší centrály, z nichž nejznámější je Konfederace 

umění a kultury, která sdružuje odborové subjekty z oblasti kultury. Řada svazů však z této 

konfederace již odešla, některé vstoupily do ČMKOS. 

Dále v ČR působí Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, které se svým 

zaměřením přiklání ke Komunistické straně Čech a Moravy, Křesťanská odborová koalice , a 

několik malých centrál působících v dopravě, jako např. Federace strojvůdců, Federace 

vlakových čet, Federace řidičů tramvají aj. Tato odborová seskupení však nezveřejňují svoji 

členskou základnu, nebo sporadicky uvádějí velmi rozdílné počty, proto nelze s jistotou určit, 

kolik členů zastupují. 

Zcela samostatně působí některé profesní odborové svazy, které se nehlásí k žádné 

odborové centrále. Jedná se např. o OS pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního 

obchodu, OS hromadných sdělovacích prostředků, aj. Kolik členů odborů zastupují, není 

zpravidla známo. 
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Protože jednotlivé odborové centrály zveřejňují své programové záměry sporadicky 

nebo vůbec, lze usuzovat, že jejich hlavní náplň programu je odvozená z profesních zájmů, 

případně z programu té politické strany, které jsou nejblíže. [10] 

 

2.1.2 Tripartita 

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR = RHSD ČR) je společným 

dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborových organizací, zaměstnavatelů a 

vlády České republiky. Cílem tripartity je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout 

shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a udržet sociální smír, jako 

základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. Tripartitní 

jednání vládě mimo jiné umožňují trvalý přehled o postojích odborových a 

zaměstnavatelských svazů. Sociální partneři by naopak měly mít jistotu, že budou mít 

možnost své postoje prezentovat a zároveň získávat informace od svých partnerů v tripartitě. 

RHSD ČR je přímým nástupcem Rady sociální dohody České a Slovenské Federativní 

republiky. Rada sociální dohody byla vytvořena na federální i národní úrovni na podzim roku 

1990 z iniciativy federální vlády s cílem napomáhat zachování sociálního smíru v průběhu 

ekonomické transformace. Návrh akceptovaly jak odborové svazy tak vznikající 

zaměstnavatelské organizace a během několika měsíců se podařilo sociálním partnerům 

prosadit rozšířené tripartitní jednání i na konzultace týkající se právě hospodářské a sociální 

politiky. V této souvislosti došlo ke změně názvu na Radu hospodářské a sociální dohody. Po 

rozdělení České a Slovenské Federativní republiky zanikla federální rada, ale nedošlo 

k přerušení činnosti Rady na národní úrovni. Tripartita (RHSD ČR) tak funguje prakticky bez 

přerušení. V průběhu 90. let došlo sice ke změnám statutu a k obměně aktérů na straně odborů 

i zaměstnavatelů, ale tyto změny neměly na principiální pozici tripartity vliv. 

Oblasti, ke kterým se tripartita vyjadřuje jsou taxativně vymezeny. Jsou to: 

• hospodářská politika 

• pracovněprávní vztahy 

• kolektivní vyjednávání a zaměstnanost 

• sociální otázky a zdravotnictví 

• mzdy a platy 

• veřejné služby a veřejná správa 

• bezpečnost práce 
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• rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání 

• postavení ČR v rámci EU. 

Vrcholným dohadovacím orgánem tripartity je Plenární schůze, na které je zastoupena 

delegace vlády ve složení 7 členů, 7 představitelů zaměstnavatelských svazů a 7 představitelů 

odborových konfederací. Kriteria účasti určuje Statut RHSD. Závěry jednání tripartity jsou 

schvalovány všemi účastníky jednání. Pokud se nepodaří dosáhnout konsensu a přijetí 

společných závěrů, jsou zveřejněna odchylná stanoviska delegací k projednávaným bodům. 

Vznik tripartitní instituce v České republice odpovídá vývoji ve většině zemí střední a 

východní Evropy a obsahuje určité společné rysy typické pro sociální politiky v zemích EU, 

mezi něž patří důraz na kolektivní vyjednávání a sociální dialog. 

Sociální dialog představuje v evropském prostředí standardní způsob spoluurčování 

pracovních, mzdových, ale i sociálních a obecně hospodářských podmínek. Institucionální 

rámce i konkrétní podoby sociálního dialogu jsou v evropských státech různorodé a 

pravomoci v této oblasti zůstávají na úrovni národních států. Struktura a organizace tripartity 

ČR (RHSD ČR) není v evropském kontextu nijak nestandardní. [11] 

 

2.1.3 ČMKOS 

ČMKOS je nejpočetnější odborovou konfederací v ČR, v rámci níž v současnosti 

působí 32 odborových svazů (seznam uveden v příloze č. 1), které sdružují zaměstnance podle 

odvětví národního hospodářství. Tito členové pak vytvářejí odborové organizace, které působí 

u jednotlivých zaměstnavatelů (základní odborové organizace) nebo působí na regionální 

úrovni, tzn. sdružují zaměstnance více zaměstnavatelů působících v daném regionu. 

Základním posláním Českomoravská komory odborových svazů je sdružovat 

odborové svazy a odborová sdružení na obhajobu práv odborářů a prosazování jejich 

ekonomických, sociálních, kulturních a dalších zájmů a potřeb vznikající s vykonáváním 

jejich zaměstnání a povolání.  

Posláním ČMKOS je zejména koordinace a obhajoba odborových, ekonomických, 

právních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů konfederace a zaměstnanců na celostátní 

úrovni, prosazování požadavků členů konfederace ve vztahu ke státu, k územním 

samosprávným celkům, k zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům, rozvíjení 

spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami a působení v nadodvětových odborových 

organizacích a dalších mezinárodních institucích. 
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Hlavní zásady práce ČMKOS jsou: 

• nezávislost na orgánech státní moci, správy a samosprávy, na organizacích 

zaměstnavatelů, na politických stranách a hnutích a na jiných odborových a 

občanských sdruženích, 

• demokratické principy jednání a rozhodování, 

• sjednocování zájmů, mezisvazová a mezinárodní solidarita, 

• respektování a podpora společných cílů, 

• nevměšování se do vnitřních záležitostí členů konfederace. 

 

Pravomoci ČMKOS jsou: 

• jednat s prezidentem, parlamentem, vládou a ostatními orgány státní moci, správy a 

samosprávy v ČR, 

• jednat s organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností, aniž by byla narušena 

práva a kompetence členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání, 

• jednat s politickými stranami a hnutími, popř. s dalšími institucemi s celostátní 

působností, 

• uzavírat dohody se sociálními partnery a vládou na celostátní úrovni, 

• zastupovat členy konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů a vlády na 

nejvyšší úrovni, 

• zastupovat členy konfederace v evropských a světových nadodvětvových odborových 

organizacích a dalších institucích, při jednání se zahraničními odborovými ústřednami, 

včetně uzavírání dohod, týkajících se činnosti konfederace. 

ČMKOS zajišťuje v zájmu členů konfederace zejména: 

• vliv na tvorbu a realizaci sociální politiky, včetně péče o důchodce, 

• vliv na tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů včetně 

rekvalifikačních programů a péče o nezaměstnané, 

• vliv na tvorbu pojistných systémů důchodového zabezpečení, daňových předpisů a 

zásad činnosti neziskových organizací, 

• vliv na vývoj vzdělávacího systému a profesní přípravy, zejména mládeže, 

• účast v legislativním procesu, 

• prosazování společných zájmů v oblasti BOZP, pracovního a životního prostředí, 
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• prosazování principu rovného zacházení, 

• vliv na úroveň a rozvoj veřejných služeb, 

• koordinace společných činností v oblasti kolektivního vyjednávání, 

• právní pomoc a poradenství v dohodnutých oblastech, v dohodnutém rozsahu a za 

podmínek stanovených v zásadách poskytování právní pomoci, 

• koordinace mezisvazových aktivit, 

• informační systém ČMKOS, 

• propagaci a zpracování analýz a prognóz, 

• koordinaci společného postupu se zahraničními odborovými centrálami na regionální, 

evropské a mezinárodní úrovni, 

• koordinaci společných činností v oblasti mládeže. 

Členství v ČMKOS je otevřené všem právnických osobám, které mají postavení 

odborového svazu a výjimečně fyzickým osobám za účelem právního zastoupení před 

soudem. Členem ČMKOS se může stát pouze odborový svaz, který sdružuje své členy za 

účelem koordinovaného prosazování zaměstnaneckých práv a zájmů vůči zaměstnavatelům a 

státu, a je nezávislý na politických stranách a hnutích, jiných občanských sdruženích, státních 

orgánech a organizacích zaměstnavatelů. 

Nejvyšším orgánem ČMKOS je sjezd, který se schází 1x za čtyři roky (případně 

mimořádně). Základním posláním sjezdu je posoudit zprávu o činnosti ČMKOS za uplynulé 

období, zprávu o hospodaření a zprávu Revizní komise ČMKOS. Sjezd současně stanovuje 

Program ČMKOS na příslušné období, volí předsedu ČMKOS, místopředsedy ČMKOS, 

členy a náhradníky Revizní komise ČMKOS. 

V období mezi sjezdy je nejvyšším orgánem konfederace Sněm ČMKOS, který tvoří 

členové Vedení ČMKOS, členové Rady ČMKOS zastupující členy konfederace a delegovaní 

zástupci odborových svazů (členů konfederace). Počet zástupců odborových svazů ve sněmu 

je stanoven klíčem, který je odvislý od výše členské základny daného svazu a každoročně se 

přehodnocuje. 

Sněm má právo mimo jiné svolat sjezd, vyhlásit generální stávku, přijímat nové členy 

ČMKOS, případně rozhodovat o zrušení členství. 

Ve své obšírné náplni práce sněm mimo jiné může přijímat změny a doplňky Statutu 

ČMKOS ve vymezených článcích, konkretizuje Program ČMKOS na příslušný kalendářní rok 

a určuje základní postupy a stanoviska ČMKOS pro jednání s Vládou ČR a Parlamentem ČR, 

s dalšími orgány státní moci a správy, s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a 
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hnutími, s jinými odborovými centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími, u nichž si 

toto právo vyhradil. Sněm rovněž schvaluje ustavení a územní působnost Regionálních rad 

odborových svazů a jejich vnitřní dokumenty určené pro řízení jejich činnosti. 

Výkonným orgánem ČMKOS je Rada ČMKOS, která řídí činnost ČMKOS v období 

mezi zasedáními Sněmu ČMKOS. Tvoří ji předseda a místopředsedové ČMKOS a 

předsedové jednotlivých členských odborových svazů, nebo jim na roveň postavení odboroví 

funkcionáři daného svazu – člena konfederace. 

Rada ČMKOS mimo jiné projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska 

ČMKOS pro jednání s Vládou ČR a Parlamentem ČR, s dalšími orgány státní moci a správy, 

s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími, s jinými odborovými 

centrálami a organizacemi i občanskými sdruženími, s výjimkou těch postupů a stanovisek, u 

nichž si toto právo vyhradil Sněm ČMKOS. 

Dalším významným posláním Rady ČMKOS je zabezpečování reprezentace ČMKOS 

na evropské a světové úrovni a zaujímání stanovisek k návrhům právních předpisů zásadního 

významu s výjimkou těch, u nichž si toto právo vyhradil Sněm ČMKOS. V pravomoci Rady 

ČMKOS je i jmenování a odvolání zástupců ČMKOS pro jednání se sociálními partnery a 

stanovování základních cílů a pravidel pro postup a rozsah jejich zmocnění, kterými se tito 

zástupci zavazují jménem ČMKOS. 

Statutárním orgánem ČMKOS je Vedení ČMKOS, které zajišťuje plnění Programu 

ČMKOS, rezolucí a dalších materiálů přijatých sjezdem a Sněmem ČMKOS. Vedení 

ČMKOS tvoří předseda a místopředsedové ČMKOS. Mezi jeho základní povinnosti patří 

předkládat zprávy o činnosti ČMKOS za uplynulé období Sněmu ČMKOS, připravovat 

jednání Rady ČMKOS a zajišťovat plnění jejího usnesení, zpracovávat koncepce činnosti 

ČMKOS a připravovat pro Radu ČMKOS znění základních vnitřních dokumentů ČMKOS. 

Dalším orgánem ČMKOS je Revizní komise, která je nezávislá na Sněmu, Radě i 

Vedení ČMKOS. Ze své činnosti je odpovědná Sjezdu ČMKOS. Jejím úkolem je kontrolovat 

hospodaření s majetkem, dodržování schváleného rozpočtu ČMKOS a správnost provádění 

finančních operací. Revizní komise zpracovává svá stanoviska k výsledkům hospodaření a 

návrhům rozpočtu ČMKOS a předkládá je Radě ČMKOS. O své činnosti podává zprávy 

Sněmu a Sjedu ČMKOS. Mezi její významné pravomoci patří možnost podání návrhu na 

svolání mimořádného sjezdu ČMKOS, pokud při své činnosti zjistí zvlášť závažné nedostatky 

v hospodaření ČMKOS. 

Z hlediska své právní subjektivity rozhodují odborové svazy naprosto zcela nezávisle 

o svém uspořádání, struktuře, řízení i hospodaření. Ve svém vnitřním uspořádání si odborové 
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svazy zavedly dvoustupňový systém řízení. Z toho vyplývá, že svazy tak mají řídící centrální 

(ústřední) článek a dalším stupněm jsou přímo výbory základních odborových organizací.  

Prostor pro prosazování svých zájmů a obhajobu práce svých členů dává odborovým 

svazům jejich politická, ekonomická i organizační nezávislost na státních a hospodářských 

orgánech, politických stranách, hnutích a různých organizacích a sdruženích společenského 

charakteru. To jim umožňuje hájit profesní a sociální zájmy svých členů a zastupovat je při 

jednání s řídícími orgány v oblasti dané profese. [10] 

 

 

Základní odborové organizace 

Těžiště odborové práce zůstává v základních odborových organizacích jako základním 

článku odborů u nás. Mají právní subjektivitu a z tohoto titulu rozhodují o finančních a 

dalších otázkách, ke kterým mají pravomoc. O svých zapojeních, a tedy i o příslušnosti k 

tomu kterému odborovému svazu, rozhoduje jejich nejvyšší orgán, kterým je zpravidla 

členská schůze. 

Úkoly základních organizací lze shrnout do následujících oblastí: 

• vytváření podmínek pro uplatňování pracovních, ekonomických, mzdových, 

sociálních a kulturních zájmů svých členů, 

• zastupování členů při jednáních se zaměstnavatelem, 

• spolurozhodování o tvorbě a rozdělování finančních prostředků, 

• vedení kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, 

• zprostředkování styku svých členů s vyššími orgány odborového svazu. 

Odborové orgány na pracovištích vystupují jako představitelé celého pracovního 

kolektivu, tedy i nečlenů odborů. Týká se to nejen řešení zaměstnaneckých otázek, např. 

problémů výpovědi z pracovního poměru ze strany organizace, ale i otázek souvisejících s 

uzavíráním kolektivní smlouvy, schvalováním pracovních řádů, vnitřních mzdových předpisů, 

výkonu společenské kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů, celé problematiky 

bezpečnosti práce apod. Příslušný odborový orgán tak ovlivňuje podmínky práce jak 

odborářů, tak i nečlenů odborů. 
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2.1.4 OS KOVO 

Významnou součástí ČMKOS a zároveň největší odborovou organizací v České 

republice je v současnosti OS KOVO. 

OS KOVO sdružuje členy za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních 

zájmů. Posláním OS KOVO je být jedním z garantů demokratického vývoje v České 

republice, prosazovat oprávněné požadavky svých členů, obhajovat jejich zaměstnanecké, 

mzdové, pracovní, sociální a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva. Dále je OS 

KOVO zřízen za účelem zabezpečování činností v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, 

zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu a výchovy a ochrany dětí a 

mládeže, rekreační, zájezdové a zájmové činnosti svých členů. 

 

K úkolům a cílům OS KOVO patří zejména: 

a) sdružovat své členy zejména v oborech kovo, navazujících a dalších oborech; 

b) kolektivně vyjednávat s cílem uzavírat kolektivní smlouvy za účelem dosažení 

příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy; 

c) prosazovat a kontrolovat zlepšování pracovního prostředí, sociálních a hygienických 

podmínek zaměstnanců, zlepšování zdravotní péče a zvyšování úrovně bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci; 

d) aktivní politikou předcházet vážným důsledkům prováděných strukturálních změn 

dopadajících na členy OS KOVO; k tomu prosazovat včasné zabezpečení rekvalifikací 

a vytváření nových pracovních míst; 

e) prosazovat zvýšenou péči o členy OS KOVO a jejich rodinné příslušníky, kteří se 

dostali do sociálních nebo existenčních problémů či tísně; za tímto účelem prosazovat 

vytvoření dostatečné sociální sítě, dbát na pravidelnou valorizaci podpor v 

nezaměstnanosti, důchodů, sociálních podpor a mezd v závislosti na vývoji životních 

nákladů; 

f) obhajovat své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při neplnění závazků 

vyplývajících z kolektivních smluv; 

g) předkládat a prosazovat do pracovního, zaměstnaneckého a sociálního zákonodárství 

návrhy směřující k naplňování zájmů svých členů a cílů OS KOVO; 

h) požadovat vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní 

schopností; 
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i) zabezpečovat informovanost všech členů OS KOVO o činnostech a stanoviscích OS 

KOVO, soustavně získávat veřejné mínění za účelem prosazování požadavků a cílů 

OS KOVO a odborového hnutí; 

j) organizovat a zabezpečovat odbornou přípravu členů a funkcionářů OS KOVO 

především formou vzdělávání; 

k) zaručovat svým členům práva a poskytovat výhody vyplývající z členství v OS 

KOVO; 

l) podílet se na vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých členů a jejich rodin v 

oblastech vzdělání, sociální, kulturní, zdravotnické, ekologické, humanitární, 

tělovýchovné a sportovní; 

m) podílet se na vytváření podmínek pro uplatnění absolventů a vyučenců a podmínek pro 

přípravu učňů na výkon povolání; 

n) rozvíjet spolupráci k upevnění mezinárodní solidarity pracujících, prosazovat ratifikaci 

mezinárodních dohod a úmluv, sledovat a vyžadovat jejich dodržování, využívat 

zkušenosti z činnosti odborů v zahraničí. [12] 

Organizační schéma OS KOVO 

 
 Obrázek číslo 1 

 Zdroj: http://www.oskovo.cz/Image/schema2004.gif 
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2.2. Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP 

Pokud neexistuje příslušný odborový orgán, může vzniknout rada zaměstnanců či 

zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajímají se o jednání se 

zaměstnavatelem zaměřené na dosažení shody v určitých oblastech, jako jsou například 

pracovní podmínky zaměstnanců, sociální a ekonomické zájmy zaměstnanců. 

Radu zaměstnanců lze zvolit u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 

zaměstnanců v pracovním poměru. Rada zaměstnanců má nejméně tři, nejvýše 15 členů. 

Počet členů je vždy lichý. Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze 

zvolit u zaměstnavatele, který zaměstnává více než deset zaměstnanců v pracovním poměru; 

jejich celkový počet závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti 

vykonávaných prací, lze však ustavit nejvýše jednoho zástupce na deset zaměstnanců.  

Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci trvá tři roky.  

 

Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaniká dnem: 

• uplynutí funkčního období 

• kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než tři 

 

Členství v radě zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci končí dnem  

• vzdání se funkce 

• skončení pracovního poměru u zaměstnavatele 

• odvolání z funkce  

 

Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti diskriminováni nebo 

znevýhodněni ve svých nárocích, nesmějí však být pro výkon své činnosti ani zvýhodněni. 
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3 Mezinárodní organizace práce (MOP) 

Mezinárodní organizace práce (MOP - název v angličtině: International Labour 

Organization, zkratka: ILO) je celosvětovou specializovanou tripartitní organizací, jejímž 

hlavním cílem je usilovat o podporu sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

lidských a pracovních práv. 

Byla založena 11. 4. 1919 v rámci Versailleského mírového procesu jako stálá 

úřadovna Společenství národů a v roce 1946 byla jako první ze specializovaných 

mezinárodních organizací přijata do systému OSN. V roce 1969 jí byla udělena Nobelova 

cena míru. 

  
Základním posláním Mezinárodní organizace práce je: 

• formulovat mezinárodní politiku a programy na podporu základních lidských 

práv, zdokonalování pracovních a životních podmínek a obohacování 

příležitostí zaměstnání 

• vytvářet mezinárodní pracovní standardy, které jsou garantovány také 

jedinečným způsobem dohlížení nad jejich aplikováním, sloužící jako směrnice 

pro národní orgány při realizaci této politiky 

• poskytovat rozsáhlé programy mezinárodní technické spolupráce formulované 

a prováděné v aktivním partnerství se členskými státy v zájmu pomoci zemím 

při účinném praktickém naplňování této politiky 

• zabezpečovat školení, vzdělávání, výzkumy a vydávat materiály na pomoc 

v tomto úsilí. 

  
Mezinárodní organizace práce formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální úroveň 

základních pracovních práv) zejména v následujících oblastech: 

• základní principy práv v práci, zejména svoboda odborového sdružování a 

výkon odborových práv, odstranění diskriminace v práci a zajištění rovnosti 

v odměňování, odstranění nucené a dětské práce, rovnost příležitostí a 

zacházení 

• zaměstnanost, zejména zajištění důstojné práce pro všechny a boj proti 

nezaměstnanosti 

• sociální ochrana, zejména pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, migrace za prací 

• sociální dialog, zejména kolektivní vyjednávání 
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• regionální a technická spolupráce 

 

Neméně důležitou oblastí v činnosti MOP je poskytování technické pomoci zejména v 

oblastech profesního vzdělávání, politiky zaměstnanosti, pracovní administrativy, rozvoji 

managementu, družstev, sociálního zabezpečení, pracovní statistiky a bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a zaměstnaneckých 

organizací a poskytuje pro ně školící a poradenské služby. 

 Činnost MOP je finančně zabezpečována prostřednictvím finančních příspěvků 

členských států a schváleného rozpočtu. Pravidla činnosti jsou zakotvena v Ústavě a Jednacím 

řádu. 

Sídlem MOP je Ženeva, úředními jazyky jsou angličtina, francouzština, španělština, 

ruština, arabština a čínština.[4,15] 
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4 Evropská odborová konfederace (EOK) 

Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 82 národních organizací z 36 

evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí 

Evropské unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí, které se 

připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy kolem 60 

milionů členů.   

EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním 

partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a ESVO za 

jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.  

Hlavním cílem EOK je prosazování evropského sociálního modelu, rozvoj sjednocené mírové 

a stabilní Evropy, kde pracující i jejich rodiny mohou plně požívat lidských a občanských 

práv a žít na vysoké úrovni. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou pro EOK 

kolektivní vyjednávání, sociální dialog a dobré pracovní podmínky, které jsou základem pro 

zavádění inovací, zvyšování produktivity, konkurenceschopnosti a růstu v Evropě. 

EOK se účastní vypracovávání hospodářské a sociální politiky na nejvyšší úrovni  EU. 

Svoji hlavní činnost pro ovlivnění evropské politiky v zájmu pracujících orientuje na  

spolupráci s orgány a institucemi Evropské unie: spolupracuje se zástupci země, která  právě 

předsedá EU, s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou.  

 

Znamená to, že EOK: 

• se účastní tripartitních sociálních summitů, která se konají každý rok na jaře (a 

případně i na podzim) na nejvyšší úrovni k vyhodnocení Lisabonské strategie; 

• má právo na to, aby byla konzultována, spolu s dalšími evropskými sociálními 

partnery, pokud jde o přijímaná rozhodnutí týkající se zaměstnanosti, 

sociálních otázek a makroekonomické politiky; 

• udržuje úzké vztahy s poslanci Evropského parlamentu z různých politických 

uskupení; 

• koordinuje účast odborů v rámci konzultativních orgánů, jako Evropského  

hospodářského a sociálního výboru (kde je naprostá většina členů dělnické 

skupiny z odborových organizací, které jsou členy EOK), či v evropských 

agenturách pro vzdělávání, pracovní a životní podmínky a BOZP.  

 



 33 

Dvakrát do roka se konají setkání s Radou ministrů hospodářství a financí (ECOFIN), 

s představiteli Evropské centrální banky, Evropské komise a sociálních partnerů v rámci 

makroekonomického dialogu, který byl ustaven v r. 1998. Za přispění EOK došlo k zapojení 

kapitoly o zaměstnanosti do Smlouvy o ES a k přijetí evropské strategie zaměstnanosti. 

Významným způsobem se EOK zasazovala o přijetí Charty (listiny) základních práv EU a 

vedla rozsáhlou kampaň za zakotvení  odborových a sociálních práv v Chartě (listině). EOK 

se aktivně zapojila do diskuse o budoucnosti Evropy, včetně přímého zastoupení v Konventu, 

který připravoval návrh ústavní smlouvy. 

  

EOK usiluje o rozvoj evropského sociálního dialogu s evropskými zaměstnavateli jak 

po meziodvětvové linii, tak na úrovni odvětví (spadá do působnosti evropských odvětvových 

federací). Evropští sociální partneři (za zaměstnavatele Svaz evropských konfederací 

průmyslu a zaměstnavatelů – UNICE, nyní Business Europe, a Evropské centrum podniků 

veřejného sektoru - CEEP, za zaměstnance EOK) mají právo vyjednávat dohody na základě 

Smlouvy o ES. Byly takto vyjednány rámcové dohody o rodičovské dovolené (1996), o práci 

na částečný úvazek (1997), o práci na dobu určitou (1999), které se v rámci legislativního 

procesu na evropské úrovni staly směrnicemi EU. Kromě toho dochází k vyjednání dohod, 

které se pak implementují přímo na národní úrovni podle praxe jednotlivých zemí. Takto byly 

uzavřeny rámcové dohody o práci na dálku (2002), o stresu spojeném s prací (2004) a o násilí 

a obtěžování na pracovišti (2006). V rámci evropského sociálního dialogu se také podařilo 

uzavřít akční rámce, které stanoví společné cíle na určité období, a to Rámec akcí pro 

celoživotní rozvoj kompetencí a kvalifikací ( 2002) a Akční rámec v oblasti rovnosti žen a 

mužů (2005).  

EOK vede kampaně za prosazení svých požadavků a v poslední době uspořádala 

několik evropským demonstrací u příležitosti zasedání Evropské rady – např. v Lisabonu v 

červnu 2000 a v Nice v prosinci 2000, v Laekenu v prosinci 2001; uspořádala evropské akční 

dny na jaře 2003 a 2004; velké demonstrace se konaly proti směrnici o službách v březnu 

2005 a v únoru 2006. V červnu 2007 pořádala EOK demonstraci v Bruselu za prosazení 

právní závaznosti Charty (listiny) základních práv EU v souvislosti s jednáními o budoucnosti 

ústavní smlouvy. 

 

Orgány EOK: 

Sjezd - nejvyšší orgán EOK svolávaný jednou za čtyři roky, skládající se z delegátů 

členských ústředen a evropských odvětvových federací. Sjezd projednává zprávu o činnosti, 
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rozhoduje o budoucí politice, volí členy exekutivy, předsedu, generálního tajemníka, zástupce 

generálního tajemníka a revizory. Rozhoduje o změnách stanov.  

Výkonný výbor - každá členská organizace vysílá do Výkonného výboru nejméně 

jednoho zástupce. Výbor zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Vypracovává opatření k realizaci 

závěrů sjezdu a akčního programu, rozhoduje o zastoupení EOK v různých  

institucích a organizacích, posuzuje návrhy na přijetí organizací do EOK atd. Volí 

místopředsedy, členy Řídícího výboru, konfederální tajemníky. 

Řídící výbor - tvoří předseda, generální tajemník a jeho zástupci a dvacet dalších 

členů. Při volbě členů se přihlíží ke geografické a politické rovnováze. Výbor posuzuje, 

připravuje a předjednává důležité body programu jednání Výkonného výboru apod. Řídící 

výbor se schází zpravidla osmkrát ročně.  

Sekretariát EOK sídlí v Bruselu; tvoří ho generální tajemník, jeho dva zástupci a čtyři 

konfederální tajemníci. Sekretariát předkládá návrhy Řídícímu výboru a Výkonnému výboru, 

realizuje všechny úkoly vyplývající ze závěrů sjezdů a Výkonného výboru, udržuje kontakty 

mezi Výkonným výborem a evropskými odvětvovými federacemi. Sekretariát zasedá jednou 

týdně.  

Revizní a kontrolní komise se skládá ze pěti zástupců volených sjezdem. Jejich 

hlavním úkolem je kontrola účtů a rozpočtu EOK. 

Činnost EOK je financována z příspěvků členských organizací. Výši příspěvků určuje 

Výkonný výbor. 

Výkonný výbor vytváří na podporu činnosti sekretariátu různé výbory a pracovní 

skupiny pro různé oblasti práce, skupiny pracujících a jednotlivá odvětví. Výbory a skupiny 

odrážejí škálu činnosti EOK. Na odvětvové úrovni působí EOK prostřednictvím evropských 

odvětvových federací. V rámci EOK dále působí stále rostoucí počet meziregionálních rad  

pro odborovou spolupráci v příhraničních oblastech.  

EOK má svůj Evropský odborový institut pro výzkum, vzdělávání a BOZP, jehož 

ředitelem je Marc Sapir. V řídícím orgánu Institutu jsou představitelé odborových ústředen 

EOK. 

Předsedkyní EOK je Wanja Lundby-Wedin ze Švédska, generálním tajemníkem je  

John Monks z Velké Británie. [4,16] 
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5 Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva je smlouva mezi odbory zaměstnanců a zaměstnavateli v oblasti 

pracovního práva, kterou se upravují mzdové podmínky a ostatní pracovněprávní nároky v 

rámci daném pracovněprávními předpisy. 

Upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a 

povinnosti smluvních stran. Mohou je uzavřít příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, 

popřípadě jejich organizace. 

 

Kolektivní smlouvy jsou: 

• podnikové, uzavřené mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem 

• vyššího stupně, uzavřené pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným 

vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů. 

 

Při uzavírání kolektivní smlouvy (případně jejích změn) obě strany vycházejí 

z ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o kolektivním vyjednávání 

(zákon č. 2/1991 Sb.), jakož i dalších souvisejících předpisů.  

Kolektivní smlouva je závazná pro zaměstnavatele, odborovou organizaci a všechny 

zaměstnance, i když nejsou odborově organizováni.  

Závazky v kolektivní smlouvě, které by zaručovaly zaměstnancům nároky v menším 

rozsahu než je zaručují pracovně právní, mzdové nebo jiné právní předpisy, příp. kolektivní 

smlouva vyššího stupně, jsou neplatné. [3] 
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6 Bipolární systém řízení BOZP v Arcelor Mittal Ostrava (AMO) 

V AMO bylo ke dni 31. prosince 2007 evidováno 4285 odborově organizovaných 

zaměstnanců. Funguje zde také 12 závodních výborů a 12 základních organizací, přičemž 

součástí každé organizace je komise BOZP. 

Volby do odborových organizací probíhají podle následujícího pořadí. Nejprve 

dochází k volbě tzv. úsekových důvěrníků, z jejichž řad se následně zvolí předsedové rad. 

Z některých členů předsedy rad je nakonec zvolen závodní výbor.  

Na volbě předsedů ZO a členů dozorčí a revizní komise se podílí celá členská 

základna odborů. Pro práci v odborové organizaci si předseda vybere svého místopředsedu a 

také předsedy do komise pro BOZP, komise pro mzdy a platy a také komise sociální a 

stravovací. Svého předsedu si volí i dozorčí a revizní komise. 

Funkční období zvolených zástupců začíná dnem konference, na které byli zvoleni. 

 

Základní schéma bipolárního systému řízení BOZP v AMO 

 

Obrázek číslo 2 

Oddělení B: 

Toto oddělení se v podstatě zabývá metodickým vedením BOZP na úrovni celého 

podniku. Například zpracovávají podklady pro prováděná školení, dokumentace, atd. 
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B-tým: 

Nedílnou součástí každého závodu je také tzv. B-tým, který je řízen přímo z podniku 

ředitelem pro techniku a investice. B-tým připravuje čtyřikrát ročně pro všechny zaměstnance 

školení, které se nazývá Minuty pro bezpečnost (jedním z témat tohoto školení je například 

správná chůze po schodech). 

 

Schéma bipolárního systému řízení BOZP v závodě AMO 

 

Obrázek číslo 3 

 

Komise pro BOZP: 

Hlavním účelem komise pro BOZP v závodě je zvyšovat účast pracovníků při 

zlepšování jejich pracovního prostředí, zapojit management tak, aby přijímal kroky 

v kritických oblastech a tímto způsobem snížit počet nehod a úrazů. 

Skládá se z předsedy, jeho zástupce a ostatních členů, kteří v podniku působí jako 

inspektoři BOZP. 

Předseda komise, členové komise i předseda ZO OS se pravidelně zúčastňují školení 

týkajících se problematiky BOZP pořádaných MP OS KOVO Ostrava. 

Hlavní úlohy předsedy komise pro BOZP jsou jednání s hospodářským vedením, účast 

na odůvodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, předseda je také členem komise pro 

prověrky BOZP. 

 

Mezi povinnosti inspektorů BOZP patří zejména:  

• navrhování částí kolektivní smlouvy v kapitole bezpečnosti  
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• podávání návrhů a připomínek k místním provozním účelům 

• upozorňovat na nedostatky v oblasti BOZP zjištěných při kontrole 

• dohlížet na bezpečnost práce a kontrolovat dodržování bezpečnostních 

předpisů, jsou součástí komise pro prověrky BOZP 

• podílí se na šetření pracovních úrazů 

• vyjadřují se i k regulativu OOPP 

• zúčastňují se hygienických měření 

 

Výbor BOZP hospodářské vedení 

Součástí tohoto výboru jsou ředitel pro techniku, inspekční pracovníci, vedoucí 

provozu, pracovník zodpovědný za BOZP v AMO a zástupce odborové organizace OS 

KOVO. Jejich náplní práce je zaručit hospodářský chod v oblasti BOZP celého závodu. 

 

Informace o úrazech se podávají : 

• na operativce ředitele závodu 

• na každé výrobní poradě 

• na každém jednání představitelů AMO s předsedy ZO 

• oddělením B místně a pomocí internetu se záznamem do knih instruktáží – 

v případě, že se jedná o závažné úrazy 

• na jednáních OS KOVO 

Z důvodu zvýšené úrazovosti se vydávají tzv. Akční plány, které mají za úkol snížit 

momentální úrazovost pomocí opakovaných školení, projednáváním vývoje pracovní 

úrazovosti a nemocí z povolání ve Výborech BOZP jednotlivých závodů, prováděním kontrol 

závad a nedostatků, které byly zjištěny v daném období. 

Odborná způsobilost odborů bývá zajišťována formou pravidelných školení, avšak 

takto získaná odbornost nebývá nijak ověřována. 

Na konkrétních pracovištích nese veškerou odpovědnost za řízení BOZP příslušný 

mistr.  

K jeho hlavním povinnostem v této oblasti patří například: 

• udržovat v souladu s platnou legislativou zápisníky bezpečnosti, který obsahuje 

například data týkající se preventivních prohlídek, způsobilostí zaměstnanců 

nebo prohřešky proti nařízením BOP, kterých se zaměstnanci dopustili 
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• dohlédnout na to, aby každý zaměstnanec pracující na daném provozu, ve 

stanovených lhůtách pravidelně absolvoval všechna školení související 

s výkonem jeho profese a taky aby se zúčastnil všech předepsaných 

preventivních lékařských prohlídek 

• znát předpisy související s profesemi, které se vyskytují na jeho pracovišti 

• zajišťovat technické prostředky BOZP 

• při pracovním úrazu kontaktovat inspektory BOZP 

• každý den provádět kontrolu bezpečnosti 

 

Veškerá dokumentace týkající se řízení BOZP v daném závodě je zachovávána 

v písemné a někdy i elektronické podobě v prostorech příslušného VZO závodu. 

Financování příslušných odborových orgánů v AMO probíhá nejen formou členských 

příspěvků od odborově organizovaných zaměstnanců, ale ještě formou darů přímo od 

zaměstnavatele, který je prý využíván na chod odborů a na organizaci některých akcí odbory 

pořádanými v rámci výkonu jejich funkce. Není však dána žádná kontrola nakládání s těmito 

financemi, a tak je hospodaření s nimi řízeno snad jen vědomím a svědomím příslušných 

odborových pracovníků. 

 

V příloze č. 2 uvádím část kolektivní smlouvy Mittal Steel Ostrava a.s. na rok 2006-

2008, týkající se oblasti BOZP.  

Poněkud zarážející je, že v kapitole BOZP nejsou uvedena žádná konkrétní opatření na 

zlepšení kvality BOZP v podniku a zároveň zde nejsou zpracována ani rizika, která se na 

pracovištích vyskytují a způsoby ochrany proti nim. Od zástupců AMO jsem se dozvěděl, že 

mají rizika zpracovány ve formě kategorizací prací, které jsou určeny na základě protokolů o 

provedených měřeních a následně vydaných rozhodnutích, cože je dle mého názoru 

nedostačující. Zaměstnanci by s těmito zjištěnými riziky měli být obeznámeni přímo 

v kolektivní smlouvě.  

Dále jsou zde také pouze uvedeny pravomoci, které zaměstnavatel odborům přiznává, 

jedná se však jen o pravomoci, které odborům už umožňuje český právní řád, žádné výhody 

pro zaměstnance nad minimální legislativní rámec zde vyjednány nejsou. 
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7 Hodnocení bipolárního systému řízení BOZP 

Nejprve bych rád zdůraznil, že následující kritika rozhodně nepatří všem odborům a 

odborářům. V této části se snažím poukázat na některé chyby odborových organizací, na které 

jsem při vypracování této práce narazil.  

Jak jsem již uvedl v předcházející kapitole, tak jedním ze základních problémů 

v dnešní době je podle mě, že nejsou odbory financovány jen z členských příspěvků, ale i 

z tzv. finančních darů zaměstnavatele, které by měli použít na svůj provoz a organizaci 

různých akcí. Protože pokud je dána absolutní volnost ve využívání těchto darů a neexistuje 

žádný dohled nad nakládáním s těmito financemi, tak se nabízí otázka jestli jsou tyto 

prostředky opravdu využity ve prospěch všech odborově organizovaných zaměstnanců a ne 

jen ve prospěch části vedení, která s těmito penězi disponuje. Když jsou tyto finance nějak 

využívány v osobní prospěch těchto odborových pracovníků, tak můžeme s jistotou tvrdit, že 

je potom jejich objektivita v situaci, kdy hájí zájmy zaměstnance proti zaměstnavateli 

minimálně nejistá. Tato skutečnost má potom vliv na veškeré jednání odborů, kdy uplatňují 

své pravomoci vůči zaměstnavateli.  

Jako další zásadní problém bych viděl pasivitu a neochotu bojovat, které někdy odbory 

praktikují v kolektivním vyjednávání. V těchto případech pak zaměstnavatel akorát uzná 

práva, které odborům už tak přiznává český právní řád, a tak se nám někdy může jevit, že 

odbory působí spíše v roli pozorovatelů a ne jako jedna z vyjednávajících stran.  

I když mají odbory zákonnou povinnost zastupovat všechny zaměstnance bez rozdílu 

jejich příslušnosti k odborové organizaci, bohužel to někdy v praxi vypadá tak, že pokud se 

diskutovaný problém týká přímo jejich člena, vyvíjí odbory při jeho řešení větší iniciativu než 

u řádového zaměstnance. 

V dnešní době bohužel existují i odboráři zabývající se otázkou BOZP, jejichž 

odbornost je v této oblasti nedostačující. Neznají základní zákonná nařízení z oblasti BOZP, 

takže nemohou efektivně zastávat svou funkci v této oblasti. Problém může být například 

v nedostačujících školeních, která zprostředkovává zaměstnavatel nebo v přístupu odborářů 

k takovýmto školením nebo na obou stranách. 

Také se někdy obávají jít do přímého konfliktu se zaměstnavatelem, protože si asi 

nejsou vědomi, že jsou na něm prakticky nezávislí, a tudíž mohou pro ostatní zaměstnance a 

pro sebe jen získat. 
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Avšak řešení výše zmíněných problémů nemusí být nutně tak složité. V případě 

pochybného financování bych navrhoval například písemné zdokumentování jak bylo 

s darovanou částkou naloženo, aby bylo jasné, že nedošlo k nijakému pochybení ze strany 

odborů. Nebo aby zaměstnavatel proplácel konkrétní výdaje za provoz a ostatní přímo a aby 

bylo vše řádně zdokumentováno. A pokud by se prokázalo zneužití dotací, tak bych navrhoval 

přísné tresty. 

V případě pasivity v kolektivním vyjednávání bych navrhoval zvolit si nové zástupce 

v odborové organizaci, protože ti stávající pochopitelně nesplňují naplno své závazky vůči 

zaměstnanci. 

Co se týká nedostačující odbornosti stačí dbát nato, aby byla školení prováděna nejen 

v souladu s platnou legislativou, ale taky aby byly vytvořeny pokud možno poutavou formou 

a nejen „nudnými“ citacemi právních předpisů. A ke zvýšení motivace odborářů může 

například posloužit, aby bylo každé takovéto školení zakončeno nějakou formou přezkoušení 

z dané problematiky následováno v případě neúspěchu předem stanovenými postihy.  

Před rokem 1989 měly odbory u nás odlišné postavení než jaké zastávají v dnešní 

době. Bohužel řada odborářů si neuvědomují své současné pravomoci, které jim umožňuje 

zákon anebo si je ani nechtějí uvědomovat a pořád pracuji na stejné úrovni jako před rokem 

1989. Pokud si nepřipustí tuto změnu a nezačnou čerpat zkušenosti práce odborů z okolních 

států EU, jíž jsme součástí, nemůže dojít ke zkvalitnění jejich práce. 

Většinovou část odborových pracovníků tvoří starší generace, která je mnohdy 

zatížena disfunkcí odborů let nedávno minulých. Proto navrhuji, aby se v odborech zvýšil 

počet mladých lidí, kteří nejsou tímto poznamenáni. Jenže bohužel mladá generace nemá 

obvykle zájem o práci v odborech, neboť si neuvědomují jejich důležitost v pracovním 

procesu.  

Dle mého názoru našim odborům ještě chvíli potrvá, aby dosáhli úrovně a hlavně 

vážnosti stávajících odborů v Evropské unii. 
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Závěr   

Pro vypracování této bakalářské práce jsem si zvolil problematiku bipolárního systému 

řízení BOZP, která se bezprostředně dotýká každého z nás. V úvodní části jsem se věnoval 

hlavně požadavkům české a evropské legislativy. Následovalo seznámení se systémy 

bipolárního řízení v ČR, kde jsem se podrobněji snažil přiblížit i největší odborovou centrálu 

v ČR a také největší aktivně působící odborovou organizaci. Poté jsem zmínil některé důležité 

mezinárodní organizace zabývající se těmito problémy jako je Mezinárodní organizace práce 

a Evropská odborová konfederace. V další části jsem uvedl problematiku kolektivního 

vyjednávání a vývoj aktuální situace v bipolárním systému řízení v Arcelor Mittal Ostrava. 

Práce je zakončena hodnocením, kde jsem rozepsal chyby, kterých se některé odborové 

organizace dopouštějí a snažil jsem se i navrhnout řešení, jak se podobných chyb vyvarovat. 

Ve své práci jsem chtěl zejména poukázat na práva a povinnosti odborů a na jejich 

nedostatky, kterými se v některých případech prezentují. Odbory jsou v oblasti BOZP 

nepostradatelné, avšak pouze za předpokladu, že svědomitě vykonávají svou funkci a opravdu 

zastupují zaměstnance, jak jim ukládá zákon. 

Jako přínos této práce bych viděl komplexní přehled bipolárního systému řízení v ČR, 

hlavně v oblasti práv a povinností uvedených zástupců zaměstnanců. Také doufám, že některé 

návrhy řešení mohou posloužit ke zlepšení kvality služeb, které poskytují odborové 

organizace zaměstnancům.  

Pokud se chceme stát plnohodnotnou součástí EU v oblasti bipolárního řízení, je 

potřeba se výše uvedených chyb vyvarovat anebo alespoň začít s jejich okamžitou nápravou. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

MOP – Mezinárodní organizace práce 
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ECOFIN – The Economic and Financial Council, Rada ministrů hospodářství a financí 
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General economic Interest, Evropské centrum podniků veřejného sektoru 

ZP – zákoník práce 

RHSD – Rada hospodářské a sociální dohody 

ČSKOS – Česká a Slovenská konfederace odborových svazů 

ZO – základní organizace 

OS – odborový svaz 

RROS – Regionální rada odborových svazů 

PřOO – příslušný odborový orgán 

KS – kolektivní smlouva 

NzP – nemoc z povolání 

VZO – Výbor základní organizace Odborového svazu KOVO 

ZV – závodní výbor 

HV – hospodářské vedení 

MP – metodické pracoviště 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 
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Přílohy 

Příloha č. 1:  Seznam odborových svazů ČMKOS 

OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 

OS KOVO 

OS ECHO 

OS STAVBA ČR 

Vysokoškolský OS 

OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR 

OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy  

OS UNIOS 

Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy 

OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb 

OS pracovníků obchodu 

OS státních orgánů a organizací 

OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví 

OS zdravotnictví a sociální péče ČR 

Českomoravský OS pracovníků školství 

Českomoravský OS civilních zaměstnanců armády 

OS PROJEKT 

Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu 

Nezávislý OS policie ČR 

OS hasičů 

OS dopravy 

OS pracovníků vědy a výzkumu 

OS pracovníků výrobních a účelových organizací kultury 

OS zaměstnanců letectví 

Odborová organizace pracovníků radiokomunikací 

OS pracovníků kultury a ochrany přírody 

OS pracovníků kulturních zařízení 

Herecká asociace 

OS pracovníků knihoven 

UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR 

Unie - profesní a odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR 

Severočeské sdružení odborových organizací důlního průmyslu 



 

Příloha č. 2: Část kolektivní smlouvy Mittal Steel Ostrava a.s. na rok 2006-

2008 týkající se oblasti BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena, pracovní a životní prostředí 

F 1. Úvodní ustanovení 

Za účelem dosahování odpovídajících výsledků v oblasti zlepšování bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví zaměstnanců, zaměstnavatel uznává právo PřOO na kontrolu dodržování 

předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, včetně hygieny práce a 

pracovního prostředí. 

 

F 2. Bezpečnost práce zaměstnanců   

1. Zaměstnavatel se zavazuje: 

a) zajistit a trvale propagovat bezpečnou práci a ochranu zdraví; 

b) umožnit přístup pověřenému zástupci PřOO, na všechna pracoviště za 

dodržení bezpečnostních předpisů; 

c) před zavedením všech změn na pracovišti, které mají vliv na BOZP (např.        

nové techniky a technologie, příp. rekonstrukce techniky), informovat 

PřOO o řešení otázek bezpečnosti práce, vyhledávání a vyhodnocení rizik 

a jejich vlivu na zdraví zaměstnanců, a o opatřeních vedoucích k jejich 

minimalizaci; při realizaci úsporných opatření i investiční výstavbě nelze 

neodůvodněně krátit položky zajišťující bezpečnost práce, ochranu zdraví, 

pracovního a životního prostředí; 

d) pro kvalifikovanou činnost pověřených zástupců PřOO na úseku BOZP 

zajistit, v jednotlivých letech platnosti této KS odborné školení; 

e) respektovat právo PřOO zvát k šetření všech záležitostí v oblasti BOZP 

externí odborné poradce a v dohodnutých případech hradit náklady s tím 

spojené. 

2. PřOO mají právo na včasné oznámení a účast při kontrole pracovišť a 

hygienických zařízení prováděných příslušným lékařem závodní preventivní péče. 

3. Zaměstnavatel se zavazuje v uzavíraných smlouvách na externí výkony stanovovat 

rozsah povinností zaměstnanců zhotovitele tak, aby byly v souladu s příslušnými 

právními předpisy v oblasti BOZP a příslušnými interními akty řízení v oblasti 

BOZP a ochrany pracovního a životního prostředí, včetně předpisů o ukládání a 

likvidaci odpadů, a průběžně kontrolovat dodržování těchto smluv. 



 

4. Zaměstnavatel v dohodě s PřOO provede v jednotlivých létech platnosti této KS 

vždy v měsíci dubnu tématické prověrky BOZP. Obsahové zaměření bude 

dohodnuto vždy do 1. března příslušného kalendářního roku. 

5. Zaměstnavatel se zavazuje přizvat pověřené zástupce PřOO ke kontrolám všech 

orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou 

zdraví při práci a umožnit přednést těmto orgánům své připomínky. Zaměstnavatel 

poskytne PřOO protokol o výkonu dozoru a opatřeních, která byla státním 

odborným dozorem uložena. 

6. Zaměstnavatel, při uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných zařízení, 

před uvedením zařízení do zkušebního provozu, prokazatelně seznámí příslušné 

zaměstnance se zařízením, s návodem pro jeho obsluhu a údržbu, a dále i 

s provozními a bezpečnostními předpisy. 

 

F 3. Pracovní úrazy 

1. Zaměstnavatel bude informovat zaměstnance o výsledcích šetření příčin smrtelných 

pracovních úrazů, ke kterým došlo v areálu zaměstnavatele. 

2. Při stanovení konkrétních opatření proti opakování podobných úrazů bude 

zaměstnavatel přihlížet ke stanoviskům a návrhům PřOO. 

3. Rozsah náhrady škody z pracovního úrazu nebo NzP se projedná v souladu 

s organizační směrnicí N-1.155. 

 

F 4. Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky 

1. Zaměstnavatel na základě posouzení rizik poskytne zaměstnancům k ochraně jejich 

života a zdraví vhodné osobní ochranné pracovní prostředky dle zpracovaných 

seznamů na jejich poskytování na úrovni závodu v souladu s organizační směrnicí 

N. 121. 

2. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům prostředky osobní hygieny na základě 

Pokynu PoŘP 2003/05-B. 

F 5. Hygienická zařízení a pracovní prostředí 

1. Zaměstnavatel bude udržovat a zlepšovat stav hygienických zařízení v souladu s NV 

č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Za tím účelem bude provádět pravidelnou kontrolu stavu jednotlivých hygienických 

zařízení a na odstraňování zjištěných nedostatků bude stanovovat konkrétní opatření. 



 

Rozsah a specifikace konkrétních opatření na odstraňování zjištěných nedostatků 

bude obsahem závodních plánů ozdravných opatření. 

2. Zaměstnavatel bude návrhy kategorizace prací připravovat s PřOO, kterým poskytne 

i rozhodnutí KHS o kategorizaci. Zaměstnavatel bude zajišťovat měření rizikových 

faktorů pracovního prostředí u prací zařazených do kategorií 3 a 4 ve lhůtách 

stanovených rozhodnutím KHS a nových staveb a rekonstrukcí po jejich realizaci. 

 

Seznamy rizikových prací jsou uloženy k nahlédnutí zaměstnancům:  

• oddělení E;  

• na příslušném VZO. 

Zaměstnavatel uznává právo PřOO a jimi pověřeného zástupce na: 

• včasné oznámení a účast při měřeních úrovně rizikových faktorů pracovního 

prostředí a faktorů s nespecifickými účinky (např. fyzická zátěž, osvětlení) a 

podíl na kontrole podmínek, za nichž jsou tato měření prováděna; 

• písemnou informaci o výsledcích měření rizikových faktorů a faktorů 

s nespecifickými účinky, s možností porovnání naměřených hodnot 

s přípustnými (únosnými), mezními hodnotami a jinými hodnotami dle 

příslušných hygienických norem, nejpozději do 2. kalendářních týdnů po jejich 

vyhodnocení. 

Zaměstnavatel zajistí seznámení všech příslušných zaměstnanců s negativními 

účinky nově zjištěných negativních faktorů pracovního prostředí na lidský organismus 

a s naměřenými hodnotami v porovnání s průměrnými hodnotami a s nejvyššími 

příslušnými limity pro pracovní prostředí. 

Prokazatelné seznámení bude zaměstnavatel provádět i tehdy, dochází-li ke 

snižování negativních účinků a naměřených hodnot. 

Zaměstnavatel se zavazuje vytvářet pověřenému zástupci PřOO takové 

podmínky k výkonu kontroly při měření rizikových faktorů pracovního prostředí, aby 

mu nevznikly v souvislosti s výkonem kontrolní funkce překážky ze strany 

zaměstnavatele neposkytnutím uvolnění z pracovního procesu. 

 

Zaměstnavatel dále uznává právo PřOO požádat cizí oprávněný subjekt o 

opakované kontrolní měření rizikových faktorů pracovního prostředí. 

V případě potvrzení správnosti původního měření uhradí náklady PřOO. 



 

3. Plány ozdravných, bezpečnostních a hygienických opatření: 

Zaměstnavatel se zavazuje po dohodě s PřOO vypracovat roční Plán ozdravných, 

bezpečnostních a hygienických opatření, který bude obsahovat soubor opatření pro 

zlepšování pracovních a hygienických podmínek, jenž jsou vypracovány na jednotlivých 

závodů. Zaměstnavatel přitom postupuje v souladu s Pokynem PoŘP 3/98-ŘPP. Plány 

ozdravných, bezpečnostních a hygienických opatření budou jedenkrát ročně 

vyhodnocovány za účasti PřOO. 

 

4. Mikroklimatické podmínky: 

Zaměstnavatel zpracuje opatření k ochraně zdraví zaměstnanců pro pracoviště, 

na kterých nelze dosáhnout únosných mikroklimatických podmínek, a kde jsou z této 

příčiny vyhlášeny rizikové práce z důvodu nevyhovujících mikroklimatických podmínek 

nebo infračerveného záření a při zpracování opatření v případech mimořádně teplých a 

mimořádně chladných dnů pro všechna pracoviště. 

 

5. Zaměstnavatel zajistí prokazatelné seznámení zaměstnanců s náhradními opatřeními.  

Zaměstnavatel poskytuje ochranné a náhradní nápoje, tyto  se zaměstnancům 

poskytují v souladu s Pokynem PoŘP 2003/04-B. 

 

6. Ekologie a životní prostředí 

Zásady postupu při vzniku ekologických havárií jsou stanoveny v organizační 

směrnici N-3.186. 

Zaměstnavatel bude projednávat s PřOO 1krát ročně ekologický program zavádění 

nových technických opatření v oblasti ekologie, zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a 

opatření ke zlepšení současného stavu. 

 

7. Společná a závěrečná ustanovení 

 Zaměstnavatel se zavazuje, že bude poskytovat měsíčně PřOO tyto údaje: 

• počtu pracovních úrazů podle jednotlivých závodů; 

• vývoji pracovní úrazovosti a nemocí z povolání; 

• realizaci náhrady škody z pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. 

 


