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Příloha č. 1: Informování odborů a spoluprojednávání s odbory 

 

Informování a projednávání je upraveno v zákoníku práce, který uvádí, o jakých 

oblastech musí zaměstnavatel informovat zaměstnance a v jakých oblastech musí umožnit 

spolurozhodování odborové organizace. 

Novelou zákoníku práce došlo k významnému zpřesnění pojmů v oblasti informování 

a projednávání. Zákoník práce platný k 1. 1. 2009 definuje: 

• Informování  se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné 

jednoznačně zjistit stav o oznamované skutečnosti, případně k ní zaujmout 

stanovisko. Uvádí, že tyto informace musí zaměstnanci nebo jejich zástupci 

dostat v dostatečném předstihu, aby se mohli připravit na projednávání.  

• Projednávání se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Kromě toho 

zaměstnancům se dává na vyjádření svého stanoviska odůvodněná lhůta na 

odpověď. 

V roce 2008 významně zasáhl do této problematiky Ústavní soud svým nálezem č. 

116/2008, kdy se zaměstnanci mohou domoci práva na informace nejen prostřednictvím 

odborové organizace, ale i radou zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany při 

práci. Dříve to nebylo možné, pokud existovala odborová organizace v podniku, nemohla 

existovat rada zaměstnanců. 

Zákoník práce v oblasti projednávání nám říká: pokud nedojde ke shodě mezi 

účastníky projednávání, platí vůle zaměstnavatele, pokud prokazatelně splnil veškeré zákonné 

povinnosti1. 

Podle § 279 zákona 262/2006 jsou zaměstnavatele povinni informovat  zaměstnance o: 

1. ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, 

2. o činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejich důsledcích na 

životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, 

                                                 
1 Knebl (2009, str. 370) 
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3. právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a 

osobě oprávněné jedna za zaměstnavatele v pracovně právních vztazích a 

uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, 

4. základních otázkách, pracovních podmínkách a jejich změnách, 

5. záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280, 

6. opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 

7. nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro 

další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním 

poměru uzavřeném na dobu určitou, 

8. bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

9. záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a 

projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294. 

Zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, nemusí své zaměstnance 

informovat o povinnostech uvedených v bodě 1 a 2. Zaměstnavatel, jež zaměstnává agenturní 

pracovníky (ZP pro něho zavádí speciální označení uživatel), je udělena další povinnost, a to 

informovat dočasně přidělené agenturní pracovníky o nabídce volných míst, co jsou u něho 

k dispozici. 

Zaměstnavatel je povinen podle § 280 ZP se zaměstnanci a jejich zástupci projednávat 

následující body: 

1. pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 

2. zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo 

organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, opatření v souvislosti 

s hromadným propouštěním zaměstnanců, 

3. nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti 

u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, 

4. převod podle § 338 až 342 ZP, 

5. bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

6. záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a 

projednání na nadnárodní úrovni. 
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Povinnost 1 až 3 neplatí pro menší zaměstnavatele, kteří zaměstnávají do 10 

zaměstnanců. 

Výše zmíněné povinnosti o informování zaměstnanců, jejich zástupců a ulehčení 

povinnosti o informování pro malé podnikatele byla zavedená směrnicí 2002/14/ES. Knebl 

upozorňuje, že do počtu zaměstnanců malé organizace (zaměstnávající do 10 zaměstnanců) se 

započítávají i zaměstnanci pracující mimo pracovní poměr2.  

 

                                                 
2 Knebl (2009, str. 371) 
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Příloha č. 2: Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 

 

Překážka v práci Minimální poskytnuté volno Náhrada mzdy nebo platu 

Vyšetření nebo ošetření na nezbytně nutnou dobu √√√√1 

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření 

nebo očkování související s výkonem 

práce 

na nezbytně nutnou dobu √√√√ 

Přerušení dopravního provozu nebo 

zpoždění hromadných dopravních 

prostředků2 

Na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu 

Znemožnění cesty do zaměstnání3 Nejvýše 1 den  

Svatba4 

Vlastní svatba 

Účast na svatebním obřadu 

Rodič na svatbě dítěte 

Dítě na svatbě rodiče 

 

2 dny 

1 den 

2 dny 

2 dny 

 

Náhrada pouze za 1 den 

√√√√ 

Náhrada pouze za 1 den 

Náhrada pouze za 1 den 

Narození dítěte 

Převoz manželky (družky) do 

zdravotnického zařízení a zpět 

na nezbytně nutnou dobu  

√√√√ 

 

Účast při porodu manželky (družky) 

 bez náhrady mzdy 

nebo platu 

 

                                                 
1 S náhradou mzdy nebo platu 
2 Nepředvídatelná událost a nemohl se zaměstnanec dostavit na pracoviště jiným způsobem. 
3 Platí pro těžce zdravotně postiženého z důvodu nemožnosti cesty do zaměstnání nehromadným 
dopravním prostředkem, které sám užívá z povětrnostních důvodů. 
4 Náhrada mzdy nebo platu a pracovní volno přísluší také zaměstnancům uvedeným v § 317 ZP 
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Úmrtí 5 

Manžela, druha, dítěte 

 

 

2 dny při úmrtí 

1den účasti na pohřbu 

√√√√ 

 

Rodiče, sourozenec zaměstnance nebo 

jeho manžela, manžela dítě, manžela 

sourozence zaměstnance 

1 den na účast 

1 den, pokud zaměstnanec 

obstarává pohřeb 

 

Prarodiče, vnuka zaměstnance nebo 

prarodiče jeho manžela, jiné osoby, než 

dříve uvedené, které žili ve stejné 

domácnosti 

nezbytně nutnou dobu, nejvýše1 

den na účast 

1 den pokud zaměstnanec 

obstarává pohřeb 

 

Doprovod  

K vyšetření, ošetření při náhlém 

onemocnění, úrazu a k předem 

stanovenému vyšetření, ošetření, léčení 

doprovod nezbytný 

 

 

na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 

1 den 

 

 

 

 

S náhradou: manžela, druha, 

dítěte, rodiče, prarodiče6 

Bez nároku na 

náhradu:ostatní rodinní 

příslušníci 

Zdravotně postiženého dítěte do zařízení 

sociálních služeb, školy, školského 

zařízení s žáky se zdravotním postižením 

s internátním provozem a zpět rodinným 

příslušníkem7 

na nezbytně nutnou dobu, 

nejvýše 6 pracovních dnů 

v kalendářním roce 

 

 

√√√√ 

 

 

 

 

Dítěte do školského poradenského 

zařízení k zjištění speciálních potřeb 

dítěte8 

na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy 

nebo platu 

Pohřeb spoluzaměstnance9 na nezbytně nutnou dobu √√√√ 

                                                 
5 Náhrada mzdy nebo platu a pracovní volno přísluší také zaměstnancům uvedeným v § 317 ZP 
6 Má-li nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu 
7 Poskytuje se jen jednomu z rodinných příslušníků 
8 Poskytuje se jen jednomu z rodinných příslušníků 
9 Zaměstnavatel nebo zaměstnavatel po dohodě s oborovou organizací určí zaměstnance, kteří se 
zúčastní pohřbu 
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Přestěhování 

Zaměstnance, který má vlastní bytové 

zařízení 

 

na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 

2 dny 

 

bez náhrady mzdy nebo platu 

 

V zájmu zaměstnavatele na nezbytně nutnou dobu, 

nejvýše 2 dny 

√√√√ 

Vyhledání nového zaměstnaní10 

Před skončením pracovního poměru 

 

 

 

na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 

na 1 půlden v týdnu po dobu 2 

měsíců 

 

bez náhrady mzdy nebo platu 

 

 

Před skončením pracovního 

poměru výpovědi danou zaměstnavatelem 

z důvodu uvedených v § 52 písm. a) až e) 

ZP 

na nezbytně nutnou dobu, 

nejvýše na 1 půlden v týdnu po 

dobu 2 měsíců 

 

 

√√√√ 

 

Náhrada mzdy nebo platu je ve výši průměrného výdělku. 

 

                                                 
10 Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. 



Příloha č. 3: Obsahy kolektivních smluv společností A, B, C 

 

Obsahy kolektivních smluv jednotlivých společností 

A B C 

1. Práva a 

povinnosti 

Obecná 

ustanovení 

1. Práva a 

povinnosti 

Obecná ustanovení A – Všeobecná ustanovení 

Činnost odborové 

organizace 

Činnost odborů B – Pracovněprávní vztahy 

Zaměstnanci Zaměstnanci  C – Pracovní doba 

Komunikace 

mezi společností 

a odbory 

Komunikace mezi 

společností a 

odbory 

D – Pravidla odměňování 

Kolektivní 

vyjednávání, 

projednávání a 

spolurozhodování 

Kolektivní 

vyjednávání, 

projednávání a 

spolurozhodování 

E – Sociální komise 

Udržování smíru Udržování smíru F – Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, ochrana 

životního prostředí 

Bezpečnost práce 

a ochrana zdraví 

(BOZP) 

Stávka a výluka G – Odborové organizace a 

zaměstnavatel 

Bezpeč. a ochrana 

zdraví při práci 

Dohoda D I – O mzdách 

2. Podmínky 

zaměstnávání 

Mzda 2. Podmínky 

zaměstnávání 

Mzda Dohoda DII/2009 – 

Podnikový bonus – 

variabilní část 

Zaměstnanecké 

výhody 

 Zaměstnanecké 

výhody 

Dohoda DIII/2009 – 

Podnikový bonus zaručená 

část 

Pracovní doba Pracovní doba Příloha dohody DIII/2009 

- Základna zaručeného 

bonusu pro první období 

- Základna zaručeného 

bonusu pro druhé období 

3. Závěrečná 

ustanovení 

 3. Závěrečná 

ustanovení 

 

Přílohy Mzdové tarify 

Výše prémií 

Počet bodů Z-konta 
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Příloha č. 4: Zaměstnanecké výhody organizací A, B, C 

Zaměstnanecká výhoda 
Zaměstnavatel 

A
1
 B C 

Cena obědu, kterou platí zaměstnanec 

- české menu 

- menu K (viz. speciální příloha) 

 
25 Kč 
45 Kč 

26,60 Kč VP2 

Příspěvek na dopravu – veřejná autobusová doprava 
50 % 

z ceny 
VP - 

Penzijní připojištění – výše příspěvku zaměstnavatele  

- min. platba zaměstnance 100 Kč/měsíc 

- min. platba zaměstnance 200 Kč/měsíc 

 
300 

Kč/měs. 
400 

Kč/měs. 

- VP 

Životní pojištění – výše příspěvku zaměstnavatele  

- min. platba zaměstnance 100 Kč/měsíc 

- min. platba zaměstnance 200 Kč/měsíc 

 
300 

Kč/měs. 
400 

Kč/měs. 

- - 

Příspěvek do systému volitelných 
 zaměstnaneckých výhod (caffeteria systém)3 

- 
2000-4500  

bodů 
- 

Dotace ubytování zaměstnanců v ubytovnách 
- maximálně na 36 měsíců 

- VP - 

Půjčka na úhradu kauce při pronájmu  
městského bytu 

- Až 15000 Kč - 

Bezúročná půjčka 

- koupě, stavba bytu, domu 

- modernizace, přístavba bytu, domu 

 
- 

 
- 

Do 350000 Kč 

Do 125000 Kč 

Příspěvek na přestěhování se ze vzdálenosti 

- do 50 km 

- 50 – 100 km 

- 101 – 200 km 

- z více než 200 km 

- 

 
VP 

5000 Kč 
7500 Kč 

10000 Kč 

Zapůjčení 
dopravního 
prostředku, 

mechanizace, 
za úhradu (km 
nerozhodují).4 

Sleva na nákup starších i ojetých automobilů VP5 VP VP 

Sleva na nákup náhradních dílu, vyřazených strojů, 
vyřazeného materiálu, drobné služby 

- - VP 

Podpora zdraví zaměstnanců   VP 

                                                           
1 Další zaměstnanecké výhody zaměstnavatel A, upravuje ve svých vnitřních předpisech (jedná se například o 
výhodné telefonní paušály, sleva na pořízení osobního automobilu, jazykové kurzy, ozdravné procedury, 
poukázka při svatbě, narození dítěte, fotbalová hřiště pro zaměstnance, možnost výhry automobilu na víkend, 
příspěvek na čistírnu). 
2 Vnitřní předpisy 
3 Tento systém umožňuje u participujících partnerů platit virtuálními body, které zaměstnanci získávají od 
společnosti (1 bod = 1 Kč). 
4 I k jiným potřebám a účelům zaměstnance, za podmínky, že se nejedná o komerční činnost.  
5 Neuvádí kolektivní smlouvy, ale vnitřní předpisy 
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- očkování proti chřipce - 1x ročně 
zdarma 

Pracovní výročí, významné životní události 
 zaměstnanců 

- VP6 
Tab. v kapitole 
zaměstnanecké 

výhody 

Ostatní zaměstnanecké výhody 

- příspěvek na čistírnu 

- týmové aktivity zaměstnanců – úhrada  

nákladů 

 
- 

 
VP 

800 Kč/ 
zaměstnanec/ 

rok 

- 

Narození dítěte - -  3500 Kč 

Příspěvek při úmrtí zaměstnance - - 
10000 Kč7 
15000 Kč8 

Příspěvek na pobyt dítěte v jeslích  
– zaměstnavatel hradí 

- - 30 % 

Odměna dárcům krve, kostní dřeně, jiných tělesných 
tkání 

- - 5000 Kč 

 

 

                                                           
6 Kolektivní smlouva uvádí příklady: pracovní výročí, narození dítěte, vlastní svatba, dosažení věku 50 a 60 let. 
7 Manželovi, manželce, druhovi, družce, partnerovi, partnerce, osobě blízké, která se zaměstnancem žila ve 
společné domácnosti.  
8 na každé nezaopatřené dítě zemřelého či na dítě v jeho péči, nahrazující péči rodiče. 



Příloha č. 5: Delfská metoda 

Delfská metoda1 je metoda, která se užívá k rozhodování a řešení nejrůznějších 

problémů, v našem případě kolektivní smlouvy, v delším časovém období za pomocí panelu 

vybraných expertů. Při této metodě se dbá na anonymitu zúčastněných stran, jež zaručí nové, 

originální řešení. Jejím výstupem je porovnávání shody názorů na danou oblast a následně 

jejich statistický rozbor. K usměrnění respondentů se používají okruhy otázek k dané 

problematice a omezení délky odpovědi k jednotlivým otázkám. 

V našem případě byla použita adaptace delfské metody, kdy panel expertů byl 

nahrazen odborníky oddělení lidských zdrojů, zástupců odborové organizace a vzorku 

zaměstnanců.  Pro zachování vypovídací schopnosti a také vyrovnanosti všech 3 stran byl 

použit vzorek 60 dotazovaných, každá skupina byla zastoupena 20 lidmi. Číslo 20 nebylo 

vybráno náhodně. Vyjadřuje 10 % odborářské základny ve společnosti A. 

 

                                                 
1 Reichel (2009, str. 146) 
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Příloha č. 6: Dotazník společnost 

 

Dotazníkové šetření kolektivní smlouvy – společnost 

 

Vážená paní, pane.  

 

Jsem studentem druhého navazujícího ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor 

Ekonomika a právo v podnikání, a chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který mi 

bude sloužit ke zpracování diplomové práce. Tématem mé práce je problematika kolektivní 

smlouvy. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneužity a budou sloužit pro potřeby mé 

práce. Dotazník je anonymní. 

 Předem Vám děkuji za zodpovědný přístup k vyplňování dotazníku a rovněž za Vaši 

trpělivost a ochotu.   

 

Radomír Mikoláš 

 

Blok 1 
 

1. Jste: 
a) muž  
b) žena 
 

2. Vaše věková skupina (let): 
18 - 25 25 - 35 35 - 45  
45 - 55 55 – a více 
 
 

3. Pozice ve společnosti: 
………………………………………………………………............................ 
 

4. Jak dlouho pracujete pro Hyundai (let): 
0 - 1 1 – 2 2 – 3 
3 – 4  4 a více let 
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V následujícím bloku otázek, prosím, napište svůj názor k daným tématům. Po zodpovězení 

některých otázek budete vyzváni i k udělení známky jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší). 

 

Blok 21 

 

1. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s obory? (odpověď a známka) 

Udělte známku dosavadní spolupráci 

1 2 3 4 5 

2. Co Vás nejvíce uspokojuje, že se Vám podařilo prosadit do minulé kolektivní smlouvy (první 

kolektivní smlouvy)? 

3. Co Vám nejvíce vadí na nynější kolektivní smlouvě, co byste změnil/a, kdybyste mohl/a? 

4. Co si myslíte, že je zásadní potřebou nebo požadavkem zaměstnanců, který by bylo dobré 

uvést do kolektivní smlouvy? 

5. Jste spokojen/a s pravidelnými schůzkami se zástupci odborů? Vyhovuje Vám jejich obsah 

a četnost? (odpověď a známka) 

Udělte známku pravidelným schůzkám se zástupci odborů 

1 (velmi užitečné) 2 3 4 5 (ztráta času) 

 

6. Bylo by pro Vás výhodné vytvoření jednacích týmů pro jednotlivá témata kolektivní 

smlouvy? Pokud ano, navrhněte rozdělení do jednotlivých oblastí. 

7. Jaké další metody spolupráce byste dále navrhoval/a? 

8. Napadá Vás návrh kolektivní smlouvy, který by uspokojil Vás i zástupce zaměstnanců? 

9. Děláte si jako společnost ekonomické vyhodnocení návrhů a přidané hodnoty, která může 

vzniknout zabráněním nepříznivých vlivů (např.: stávky, snížení výrobního taktu, 

prostoje,…), pokud byste návrh akceptovali v kolektivní smlouvě? 

10. Jste přesvědčen/á o tom, že znáte názory a potřeby svých zaměstnanců? (prosím 

zakroužkujte) 

 

Udělte známku své znalosti – jako ve škole. 

1  ☺ (výborně) 2   3 �  4 �   5         (nedostatečně) 

 

Děkuji za Váš strávený čas 
 

Radomír Mikoláš 

 

                                                 
1 Každá z následujících otázek měla šest volných řádků prostoru na odpověď. 
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Příloha č. 7: Dotazník odborová organizace 

 

Dotazníkové šetření kolektivní smlouvy – odborová organizace 

 

Vážená paní, pane.  

 

Jsem studentem druhého navazujícího ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor 

Ekonomika a právo v podnikání, a chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který mi 

bude sloužit ke zpracování diplomové práce. Tématem mé práce je problematika kolektivní 

smlouvy. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneužity a budou sloužit pro potřeby mé 

práce. Dotazník je anonymní. 

 Předem Vám děkuji za zodpovědný přístup k vyplňování dotazníku a rovněž za Vaši 

trpělivost a ochotu.   

 

Radomír Mikoláš 

 

Blok 1 
 

1. Jste: 
a) muž  
b) žena 
 

2. Vaše věková skupina (let): 
18 - 25 25 - 35 35 - 45  
45 - 55 55 – a více 
 

3. Pozice ve společnosti: 
………………………………………………………………............................ 
 

4. Jak dlouho pracujete pro Hyundai (let): 
0 - 1 1 – 2 2 – 3 
3 – 4  4 a více let 
 

5. Jak dlouho jste členem odborů (měsíců): 
0 – 1 2 – 4 5 – 6 
6 – 12 13 – a více  
 

 

 

 



2 
 

V následujícím bloku otázek, prosím, napište svůj názor k daným tématům. Po zodpovězení 

některých otázek budete vyzváni i k udělení známky jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší). 

 

Blok 21 

 

1. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci společnosti? (odpověď a známka) 

Udělte známku dosavadní spolupráci 

1 2 3 4 5 

2. Co Vás nejvíce uspokojuje, že se Vám podařilo prosadit do minulé kolektivní smlouvy (první 

kolektivní smlouvy)? 

3. Co Vám nejvíce vadí na nynější kolektivní smlouvě, co byste změnil/a, kdybyste mohl/a? 

4. Co si myslíte, že je zásadní potřebou nebo požadavkem zaměstnanců, který by bylo dobré 

uvést do kolektivní smlouvy? 

5. Jste spokojen/á s pravidelnými schůzkami se zástupci společnosti? Vyhovuje Vám jejich 

obsah a četnost? (odpověď a známka) 

Udělte známku pravidelným schůzkám se zástupci společnosti 

1 (velmi užitečné) 2 3 4 5 (ztráta času) 

 

6. Bylo by pro Vás výhodné vytvoření jednacích týmů pro jednotlivá témata kolektivní 

smlouvy? Pokud ano, navrhněte rozdělní do jednotlivých oblastí. 

7. Jaké další metody spolupráce byste dále navrhoval/a? 

8. Napadá Vás návrh kolektivní smlouvy, který by uspokojil Vás i zaměstnavatele? 

9. Děláte si jako odborová organizace vyčíslení svých požadavků, které chcete zavést do 

kolektivní smlouvy? Pokud ne, proč? 

10. Jste přesvědčení o tom, že znáte názory a potřeby svých spolupracovníků HMMC?  

Udělte známku své znalosti – jako ve škole.  

1  ☺ (výborně) 2   3 �  4 �   5         (nedostatečně) 

 

 
Děkuji za Váš strávený čas 
 

Radomír Mikoláš 
 

                                                 
1 Každá z následujících otázek měla šest volných řádků prostoru na odpověď. 
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Příloha č. 8: Dotazník ostatní zaměstnanci 

 

Dotazníkové šetření kolektivní smlouvy – zaměstnanci (mimo odbory) 

 

Vážená paní, pane.  

 

Jsem studentem druhého navazujícího ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor 

Ekonomika a právo v podnikání, a chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který mi 

bude sloužit ke zpracování diplomové práce. Tématem mé práce je problematika kolektivní 

smlouvy. Vámi poskytnuté informace nebudou nijak zneužity a budou sloužit pro potřeby mé 

práce. Dotazník je anonymní. 

 Předem Vám děkuji za zodpovědný přístup k vyplňování dotazníku a rovněž za Vaši 

trpělivost a ochotu.   

 

Radomír Mikoláš 

 

Blok 1 
 

1. Jste: 
a) muž  
b) žena 
 

2. Vaše věková skupina (let): 
18 - 25 25 - 35 35 - 45  
45 - 55 55 – a více 
 
 
 

3. Pozice ve společnosti: 
………………………………………………………………............................ 
 

4. Jak dlouho pracujete pro Hyundai (let): 
0 - 1 1 – 2 2 – 3 

 3 – 4  4 a více let 
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Blok 2 

 

1. Jste spokojen/á se zastupováním Vaší osoby odbory? 

Ano, spokojen 
Ne, nespokojen 

2. Myslíte, že zná vedení odborů Vaše potřeby a požadavky? 

Ano, zná 
Ne, nezná 

3. Jste spokojen/á s přístupem vedení HMMC k Vaší osobě? 

Ano, spokojen 
Ne, nespokojen 

4. Myslíte, že vedení HMMC zná Vaše potřeby a požadavky? 

Ano, zná 
Ne, nezná 

5. Znáte reprezentanty odborové organizace a způsob, jak je kontaktovat? 

Ano, znám reprezentanty i způsob kontaktu 
Znám pouze reprezentanty, neznám způsob kontaktu 
Neznám reprezentanty, znám způsob kontaktu 
Ne, neznám 

6. Znáte pracovníky oddělení lidských zdrojů, na které se můžete obrátit a způsob, jak je 
kontaktovat? 

Ano, znám pracovníky i způsob kontaktu 
Znám pouze pracovníky, neznám způsob kontaktu 
Neznám pracovníky, znám způsob kontaktu 
Ne, neznám 

7. Přemýšlel/a jste v poslední době (3 měsíců), že byste vstoupil/a do odborové organizace? 

ano 
ne 

 

 
Děkuji za Váš strávený čas 
 

Radomír Mikoláš 
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Příloha č. 9: Vyhodnocení dotazníkového šetření  

Pilotního dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 24 účastníků. Zaměstnanci, kteří 

nejsou angažováni v odborech, odpověděli v třinácti případech. Zaměstnanci měli za úkol 

vyplnit klasický dotazník, který ověřoval mínění expertů ze strany zaměstnavatele a odborové 

organizace. Za experty jsou zde považovány osoby, jež jsou obeznámeny s problematikou 

kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy, případně se samotného vyjednávání účastní. 

Počet takto zainteresovaných a obeznámených osob je: ze strany zaměstnavatele čtyři osoby a 

ze strany odborové organizace sedm osob. Experti, jak ze strany zaměstnavatele, tak odborů, 

měli za úkol odpovědět na předem definované otázky. V obou skupinách se následně 

zjišťovala shoda společných postojů k problematice kolektivní smlouvy. 

 

A. Vyhodnocení dotazníkového šetření v části zástupci společnosti 

Šetření se zúčastnili celkem 2 muži a 2 ženy ve věkovém složení 25 až 45 let, působící 

ve společnosti 1 rok až 4 léta. Na následující otázky odpověděli takto: 

1. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s obory? 

− Spolupráce je zde vnímaná spíše jako průměrná až podprůměrná, známkou byla 

ohodnocena dvakrát dobře a dvakrát dostatečně (škála hodnocení jako ve škole). 

− Názorem odborníků je, že by odboráři měli více využívat svou sílu v působení na 

věci, které zaměstnance trápí a pokusit se zkrátit čekací lhůty na odpovědi ve věcech 

spoluprojednávání. 

 

2. Co Vás nejvíce uspokojuje, že se Vám podařilo prosadit do minulé kolektivní 

smlouvy (první kolektivní smlouvy)? 

− Za nejvíc uspokojivé je považováno: stručnost kolektivní smlouvy, ponechání 

rozhodujících pravomocí v oblasti odměňování, pracovního fondu 

zaměstnavateli, úprava rozsahu dovolené. 
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3. Co Vám nejvíce vadí na nynější kolektivní smlouvě, co byste změnil/a, kdybyste 

mohl/a? 

− Ve dvou případech bylo řečeno, že jsou respondenti plně spokojení s nynější 

kolektivní smlouvou – nic by neměnili. 

− Další názory navrhují přesně definovat pojmy informování a projednávání 

záležitostí s odbory a stanovit maximální lhůtu k vyjádření stanoviska. 

 

4. Co si myslíte, že je zásadní potřebou nebo požadavkem zaměstnanců, který by 

bylo dobré uvést do kolektivní smlouvy? 

− Jako zásadní požadavek zaměstnanců je zde chápan ve třech případech nárok 

na zvýšení mezd, který by zohledňoval dobu působení ve společnosti. 

Rozhodování o úpravě platů musí zůstat zaměstnavateli. 

 

5. Jste spokojen/a s pravidelnými schůzkami se zástupci odborů? Vyhovuje Vám 

jejich obsah a četnost? (odpověď a známka) 

− Dotázáni se shodují ve spokojenosti s intenzitou schůzek s odboráři, 

hodnoceno třikrát výborně. 

− Další shoda panuje i v nepřipravenosti odborářů a s obsahem schůzek. 

Hodnoceno známkami dobře až dostatečné, na škále jako ve škole. 

− Je také vytýkáno, že odboráři neinformují a nekonzultují své záměry a obsah 

vyjednávání i s ostatními zaměstnanci, které zastupují. 

 

6. Bylo by pro Vás výhodné vytvoření jednacích týmů pro jednotlivá témata 

kolektivní smlouvy? Pokud ano, navrhněte rozdělení do jednotlivých oblastí. 

− Ve třech případech ne, nebylo by to v hodné. 

− V jednom případě ano a navrhuje se vytvoření týmů: mzdy, hodnocení, sociální 

otázky. 

 

7. Jaké další metody spolupráce byste dále navrhoval/a? 

− Dvakrát nic. 

− Jednání na nižších úrovních (výrobní oddělní) a řešení konkrétních problémů. 

− Doporučení vyšší úrovně přípravy zástupců odborů pro jednání se 

zaměstnavatelem. 
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8. Napadá Vás návrh kolektivní smlouvy, který by uspokojil Vás i zástupce 

zaměstnanců? 

− Dvakrát žádný další návrh, jednou mzdový nárůst a jednou jednání na nižších 

úrovních viz. bod 7. 

 

9. Děláte si jako společnost ekonomické vyhodnocení návrhů a přidané hodnoty, 

která může vzniknout zabráněním nepříznivých vlivů (např.: stávky, snížení 

výrobního taktu, prostoje,…), pokud byste návrh akceptovali v kolektivní 

smlouvě? 

− Shoda u všech dotazovaných: ne, toto jsou krajní možnosti, které se analyzují 

až v okamžiku jejich očekávaného vzniku. 

 

10. Jste přesvědčen/á o tom, že znáte názory a potřeby svých zaměstnanců? (prosím 

zakroužkujte) 

− Hodnocení je zde jako ve škole, 1 výborně, 5 nedostatečně. 

− Výborně dvakrát, jednou chvalitebně a jednou dobře. 

 

B. Vyhodnocení dotazníkového části odborová organizace 

Šetření z řad odborové organizace se zúčastnilo 5 mužů a 2 ženy, ve věkovém rozpětí 

25 až 45 let a převážně působící více než 13 měsíců v odborové organizaci (založena v roce 

2008). Na následující otázky odpověděli takto: 

1. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci společnosti? 

− Odboráři hodnotí dosavadní spolupráci nepříznivě. Poukazují na problémy 

v komunikaci, aroganci zaměstnavatele a nevycházení vstříc objektivním 

požadavkům.  

− Hodnocení dopadlo následovně (škála jako ve škole 1-5): dvakrát 

nedostatečně, třikrát dostatečně a jednou dobře. 

 

 

 



4 
 

2. Co Vás nejvíce uspokojuje, že se Vám podařilo prosadit do minulé kolektivní 

smlouvy (první kolektivní smlouvy)? 

− Jako svůj úspěch vnímají především dohodnutí ročního bonusu, příplatky nad 

rámec zákona, zvyšování mzdy po prvních 3 měsících práce ve společnosti, 

úprava benefitů a povinné oblasti, ve kterých musí zaměstnavatel informovat 

odbory. 

 

3. Co Vám nejvíce vadí na nynější kolektivní smlouvě, co byste změnil/a, kdybyste 

mohl/a? 

− Největší shody bylo dosaženo (v šesti případech) na malé základní mzdě 

v porovnání s konkurencí, dále výši příplatků, více dnů dovolené již po prvém 

odpracovaném roce, zavedení stravenek, vyšší kvalita a množství pracovního 

oděvu, posun začátku noční směny na neděli, lépe ohodnotit zaměstnance 

v nepřetržitém provozu. 

 

4. Co si myslíte, že je zásadní potřebou nebo požadavkem zaměstnanců, který by 

bylo dobré uvést do kolektivní smlouvy? 

− V šesti případech bylo řečeno, že nejvýznamnější potřebou zaměstnanců je 

srovnání mzdové úrovně s ostatními dvěma společnostmi v oboru, dále úprava 

přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům a vyšší kvalita vzdělávání. 

 

5. Jste spokojen/á s pravidelnými schůzkami se zástupci společnosti? Vyhovuje 

Vám jejich obsah a četnost? 

− K této otázce se vyjádřili pouze tři odboráři. Úroveň společných jednání hodnotí 

známkou 4 a navrhují rozesílat stručné informace o jednání zaměstnancům. 

 

6. Bylo by pro Vás výhodné vytvoření jednacích týmů pro jednotlivá témata 

kolektivní smlouvy? Pokud ano, navrhněte rozdělní do jednotlivých oblastí. 

− Tři dotazovaní si nemyslí, že by bylo výhodné vytvoření více jednacích týmů. 

− Jeden navrhuje jednací týmy pro tyto oblasti: mzdy, vzdělávání, stravování, 

benefity a prémie. 
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7. Jaké další metody spolupráce byste dále navrhoval/a? 
− Dva respondenti navrhují jednání na nižších úrovních, aby byly vnímány 

názory operátorů (dělníků), posílení informování nebo provést 1 až 2 krát do 

roka veřejné jednání mezi odbory a zaměstnavatelem. 

 

8. Napadá Vás návrh kolektivní smlouvy, který by uspokojil Vás i zaměstnavatele? 
− Odboráři navrhují: nárůst tarifů, při povinné práci o víkendech výraznější 

odměny, autobusová doprava zdarma, odměny při osobních výročích, zavedení 

stravenek. 

− Na oplátku by byli ochotni vyvinout stoprocentní pracovní nasazení. 

 

9. Děláte si jako odborová organizace vyčíslení svých požadavků, které chcete 
zavést do kolektivní smlouvy? Pokud ne, proč? 

− K této otázce se vyjádřily tři osoby: ano.  

− Agendu propočtů požadavků má na starost jeden člen vyjednávacího týmu. 

 

10. Jste přesvědčení o tom, že znáte názory a potřeby svých spolupracovníků 
HMMC?  

− Členové odborů si udělili ze znalostí názorů a potřeb svých spolupracovníků 

tyto známky: třikrát dobře, třikrát chvalitebně a jednou výborně. 

 

Shoda mezi zástupci odborů a zástupci zaměstnavatele je zvýrazněna kurzívou. 

Porovnáním názorů zástupců zaměstnavatele a zástupců odborové organizace 

nacházíme shodu nad tématy, které by měly působit na zlepšování podmínek zaměstnanců. 

Šetření nám také pomohlo odhalit sporná místa v kolektivním vyjednávání, jež by bylo 

vhodné upravit ustanoveními v kolektivní smlouvě. Hlavní příčinou neshod, která zde byla 

zjištěna, je špatná komunikace. Smluvní strany by měly zlepšit, jak komunikaci mezi sebou, 

tak i komunikaci vůči ostatním zaměstnancům. Příčinou rozporů v případech sbližování 

mzdy, příplatků a odměn s konkurencí v oboru může být, že odbory nezohledňují regionální 

aspekty (porovnání výše mezd k životním nákladům v kraji). 



 

Vyhodnocení dotazníkové

Dotazníkového šetření provedeného mezi zam

zúčastnilo celkem 12 mužů a jedna žena. V

mezi 18 až 55 lety, pracující ve spole

Výsledky budou vyhodnoceny graficky. V

odpovědí. 

1. Jste spokojen/á se zastupování

Obr. 9.1 Spokojenost se zastupování

 

2. Myslíte, že zná vedení odbor

Obr. 9.2 Znalost potřeb a požadavk
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Vyhodnocení dotazníkového šetření v části zaměstnanci (mimo odbory)

ření provedeného mezi zaměstnanci, kteří nejsou 

ů a jedna žena. Věkové rozložení skupiny bylo tvo

pracující ve společnosti 1 až 3 roky. 

Výsledky budou vyhodnoceny graficky. V grafech budou vyjádřeny i absolutní po

zastupováním Vaší osoby odbory? 

Obr. 9.1 Spokojenost se zastupováním Vaší osoby odbory 

Myslíte, že zná vedení odborů Vaše potřeby a požadavky? 

eb a požadavků zaměstnanců odbory 

Ano, 

spokojen; 1

Ne, 

nespokojen; 

12

Ano, zná; 6

Ne, nezná; 7

stnanci (mimo odbory) 

í nejsou členy odborů, se 

tvořeno zaměstnanci 

eny i absolutní počty 
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3. Jste spokojen/á s přístupem vedení HMMC k Vaší osobě? 

 

Obr. 9.3 Spokojenost s přístupem vedení k zaměstnancům 

 

4. Myslíte, že vedení HMMC zná Vaše potřeby a požadavky? 

 

Obr. 9.4 Znalost vedení požadavků a potřeby svých zaměstnanců 

 

5. Znáte reprezentanty odborové organizace a způsob, jak je kontaktovat? 

 

Obr. 9.5 Znalost způsobu kontaktů odborové organizace 

Ano, 

spokojen; 2

Ne, 

nespokojen; 

11

Ano, zná; 3

Ne, nezná; 10

Ano, znám 

reprezentanty 

i způsob 

kontaktu; 9

Znám pouze 

reprezentanty

, neznám 

způsob 

kontaktu; 3

Ne, neznám; 

1
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6. Znáte pracovníky oddělení lidských zdrojů, na které se můžete obrátit a způsob, 
jak je kontaktovat? 

 

Obr. 9.6 Znalost způsobu kontaktu pracovníků oddělení lidských zdrojů 

 

7. Přemýšlel/a jste v poslední době (3 měsíců), že byste vstoupil/a do odborové 
organizace? 

 

Obr. 9.7 Vstup do odborové organizace 

 

 

 

 

Ano, znám 

pracovníky i 

způsob 

kontaktu; 6

Neznám 

pracovníky, 

znám způsob 

kontaktu; 1

Ne, neznám; 6

ano; 5

ne; 7
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Vyhodnocení vztahu mezi odborovou organizací, zaměstnavatelem a zaměstnanci 

Porovnáním odpovědí všech tří zúčastněných skupin docházíme k závěru, že 

zaměstnavatel i odborová organizace jsou přesvědčeni, že znají požadavky a potřeby svým 

zaměstnanců, spolupracovníků, i když tomu tak není. Zaměstnanci zde jednoznačně vyjádřili 

svůj názor, kterým naznačují nespokojenost s přístupem zaměstnavatele, tak i se 

zastupováním svých názorů odborovou organizací.  

Pro potvrzení výsledku provedené pilotáže (dotazování na méně rozsáhlém vzorku) 

bych doporučoval provést šetření, které potvrdí či vyvrátí zjištěné výsledky. V případě, že 

budou výsledky potvrzeny, doporučoval bych odborové organizaci i zaměstnavateli lépe 

směřovat informační toky a vybudovat si systém, jež bude mít za úkol pernamentně zjišťovat 

stanoviska svých zaměstnanců, spolupracovníků. 


