
 









Abstrakt 

Bakalářská práce v teoretické části vysvětluje význam zaměstnaneckých vztahů, 

vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, pravidla při vyjednávání 

zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců (odbory) a pracovní kázeň a konflikty na 

pracovních místech.Tato část se také věnuje sloţitým a neuspořádaným pracovním a 

mezilidským vztahům v organizaci  a firemní kultuře, která také ovlivňuje chování a 

vystupování zaměstnanců.  

Praktická část práce vymezuje hlavní problémové oblasti zaměstnaneckých vztahů 

v podniku a na základě dosavadních pracovních zkušeností studentky v oblasti 

personálního řízení doporučuje opatření k jejich předcházení či řešení.   

 

Abstract 

The theoretical part of bachelor thesis contains explanation of importance of employee 

ralations, rights and duties of employees and employers, rules during negotiations between 

employer and trade unions and work discipline  and conflicts on working places.  This part 

is also devoted to difficult working and human relations in companies and company culture 

which also has influence on behaviour performance of employees. 

In practical part of this thesis there the main problematic areas of employee relations 

are defined and  also recommendation of arrangements for their solution are mentioned 

based on practices on the basis of working experiences in the area of personal 

management.    
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Úvod  

Zaměstnanecké vztahy v podniku jsou kaţdodenní vztahy mezi lidmi, kteří se setkávají 

při práci; zejména jsou regulovány vztahy mezi zaměstnavatelem zastupovaným 

vedoucími pracovníky a zaměstnanci v postavení výkonných pracovníků. Důleţitým cílem 

kaţdého zaměstnavatele je snaha vytvořit takové prostředí, které zaměstnancům umoţní 

při práci plně vyuţít schopnosti a tvořivě se podílet na činnostech podniku, neboť to můţe 

zaměstnance motivovat.  

Cílem bakalářské práce je vysvětlení oblasti zaměstnaneckých vztahů. 

 V teoretické části vysvětluji pojetí a význam zaměstnaneckých vztahů, úlohu 

vedoucích pracovníků a personálního útvaru, zásady vytváření zdravých zaměstnaneckých 

vztahů, popis práv a povinností zúčastněných stran (zaměstnance, zaměstnavatele) a také 

součinnost a komunikaci mezi odbory, radou zaměstnanců  a zaměstnavatelem.  Tato část 

se také věnuje sloţitým a neuspořádaným pracovním a mezilidským vztahům v organizaci, 

kterým je třeba věnovat náleţitou péči a pozornost. Je třeba dbát zvýšené pozornosti při 

jakémkoli náznaku konfliktu či porušení pracovní kázně.  

Praktická část práce vymezuje hlavní problémové oblasti zaměstnaneckých vztahů 

v podniku a doporučení opatření k jejich řešení z praxe.  

V bakalářské práce jsem čerpala informace pro teorii z odborné literatury a legislativy a  

ve vyhodnocení v praktické části srovnávám tyto podklady s mými praktickými 

zkušenostmi. 
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1. Zaměstnanecké vztahy v podniku  

Při jakékoli činnosti  jednoho člověka  se mezi lidmi vytvářejí vztahy, které mohou  být 

jak vyloţeně pozitivní, tak také negativní. Je přirozené, ţe vztahy mezi lidmi vznikají 

v souvislosti s vykonáváním práce. 

1.1. Pojetí a význam  

Zaměstnanecké vztahy, jejich kvalitativní rámec významně ovlivňující dosahování cílů 

organizace i pracovních a ţivotních cílů jednotlivých zaměstnanců. Korektní, harmonické, 

pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na 

individuální, kolektivní i celoorganizační výkon. Příznivě se odráţejí ve spokojenosti 

pracovníků a přispívají ke slaďování individuálních zájmů a cílů s cíli a zájmy organizace. 

Zaměstnanecké vztahy v organizaci ovliňují všechny ostatní personální činnosti.  Sloţité a 

neuspořádané pracovní a mezilidské vztahy v organizaci vytvářejí nezdravé prostředí, v 

němţ se nesnadno předvídá a plánuje, v němţ se obtíţně plní strategické cíle a v němţ je 

výskyt sporů, stíţností, stávek, porušování kázně všeho druhu, nedůvěry mezi zaměstnanci 

a vedením a dalších negativních a kontraproduktivních jevů častější neţ v organizacích se 

jednoduchými a uspořádanými pracovními vztahy, v organizacích, které vytváření 

zaměstnaneckých vztahů věnují náleţitou péči.  

Zaměstnanecké vztahy jsou přítomny ve všech personálních činnostech, v celé 

personální práci. Musí na ně brát zřetel personální politika i personální strategie a 

personální plánování. Zejména plánování personálního rozvoje je oblastí s velkou 

citlivostí na zaměstnanecké vztahy. Při práci v podnicích vznikají vztahy, které je moţné 

členit do následujících skupin: 

a) Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tzv. zaměstnanecké vztahy, 

zpravidla upravené zákoníkem práce, kolektivní smlouvou, pracovní smlouvu, 

pracovním řádem aj.  

b) Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým sdruţením, zpravidla odbory nebo 

rady zaměstnanců, popř. stavovskými organizacemi hájícími zájmy svých členů, 

obvykle upravené pravidly vymezujícími práva a povinnosti člena.  

c) Vztahy mezi odbory, popř. jimými druhy sdruţení zaměstnanců a zaměstnavatelem, 

popř. vedením organizace či sdruţeními zaměstnavatelů, upravované zpravidla 
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celostátními zákonnými normami. Pro tyto vztahy se pouţívá termín Kolektivní 

pracovní vztahy. 

d) Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným, upravované pracovní smlouvou, 

organizačním řádem organizace, pracovním řádem, popř. dalšími předpisy 

organizace.  

e) Vztahy k zákazníkům a veřejnosti, upravované řadou obecných či zvláštních 

pravidel stanovených organizací, např. i pracovním řádem.  

f) Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci bývají často upravovány 

organizačním či pracovním řádem, přičemţ jde zpravidla o to jak organizačně 

zharmonizovat a stanovit určité mantinely neţádoucí soutěţivosti a podpořit 

soutěţivost ţádoucí.  

 

1.2. Formální a neformální vztahy 

Význam zaměstnaneckých vztahů pro personální práci v organizaci je neuvěřitelný. 

Můţe jít o běţné neformální vztahy příleţitostné povahy, ale i o vztahy formální, dané 

nejrůznějšími pravidly, platnými buď pouze v rámci určité pracovní skupiny (např. 

pravidla pro rozdělování odměny) či v rámci organizace (např. pracovní řád, interní řád, 

prémiový řád, pravidla pro vyřizování stíţností atd.) nebo platnými celostátně (zákony 

upravující oblast práce, jako jsou  např. zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, 

zákon o zaměstnanosti, popř. další oblasti jako je např. oficiálně přijatá Listina základních 

práv a svobod, zákon o ochraně osobních údajů, antidiskriminační zákon) či dokonce 

mezinárodní působností (např. Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská sociální 

charta, řada úmluv Mezinárodní organizace práce týkající se zaměstnávání, práce, 

odměňování a sociálních záleţitostí). Zaměstnanecké vztahy v organizaci mají svoji 

formální a neformální stránku. Obě stránky jsou přítomny ve všech uvedených skupinách 

zaměstnaneckých vztahů. Zatímco u vztahů mezi kolegy převaţují neformální stránka, u 

vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi odbory a zaměstnavatelem 

převaţuje formální stránka. [1] 

 

1.1. Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru 

Vedoucí pracovníci jsou v rámci svého oddělení plně odpovědni za dodržování 

pravidel a norem i za kontrolu dodržování pravidel a norem u svých podřízených. 

Vedoucí pracovník by měl přicházet s iniciativou odráţející konkrétní situaci na oddělení 
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a konkrétní potřeby a poţadavky jejich podřízených. V jejich kompetenci je tedy 

vytváření zdravých zaměstnaneckých vztahů v organizaci a podílejí se na jejich 

formování.  

Personální útvar má důleţitou roli při kontrole dodrţování povinností vyplývající ze 

zákona, vytváří a prosazuje koncepci péče o pracovníky, v souladu s povahou práce, 

pracovními úkoly a pracovními podmínkami v organizaci i s ohledem na vnější podmínky 

formování a fungování personálu organizace (situace na trhu práce, ţivotní způsob, 

hodnotové orienatce lidí, sídelní a další charakteristiky zázemí podniku. Zajišťuje také 

organizační stránku  této personální činnosti a v neposlední řadě zabezpečuje, aby 

pracovníci byli proškolováni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v jiných 

oblastech, ale také zajišťují, aby byli pracovníci informování o všem, co se jim v oblasti 

péče o pracovníky nabízí. Personální útvar plní roli organizátora kolektivního vyjednávání, 

pořizuje a uchovává zápisy a dokumenty, zpracovává informace o jednáních, dbá na 

dodrţování zákonů a pravidel  [1] 

 

1.2. Zásady vytváření zdravých zaměstnaneckých vztahů  

Úspěšné společnosti ve světě věnují oblasti personální práce, jakou jsou zaměstnanecké 

vztahy, zvýšenou pozornost. Jelikoţ zdravé zaměstnanecké vztahy výrazně přispívají 

k jejich úspěchu, a tyto společnosti jsou si toho vědomy, mají pochopitelně zájem na tom i 

nadále zaměstnanecké vztahy vylepšovat. V tom je ovšem hromadně napodobují další 

společnosti. A tak o problematiku zaměstnaneckých vztahů je v poslední době ve 

vyspělých zemích mimořádný zájem jak v praxi, tak mezi teoretiky řízení lidských zdrojů.  

Nejnovější zahraniční literaturu a praxe uplatňovaná ve společnostech v zahraničí (např. i 

v zahraničních firmách působících v České republice), lze vidět, ţe při vytváření zdravých 

zaměstnaneckých vztahů se uplatňují zejména následující zásady:  

1. Striktní dodržování zákonů, směrnic či předpisů a pravidel slušnosti a 

respektování lidských práv ze strany zaměstnavatele a jeho vedoucích pracovníků.  

2. Vedení pracovníků k tomu, aby i oni striktně dodrţovali zákony, předpisy 

stanovené společností a pravidla slušnosti v jednání s kolegy, zákazníky i 

veřejností. V této souvislosti se vytvářejí jakési kodexy chování zaměstnanců 

organizace při práci ve volném čase, neboť zaměstnanec i ve volném čase je 

reprezentantem organizace. 

3. Respektování odborů jako partnera zaměstnavatele a vedení organizace.  
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4. Respektování zaměstnance jako rovnoprávného partnera zaměstnavatele vedení 

organizace ve všech oblastech, které se dotýkají zájmů obou stran, vytváření 

podmínek pro to, aby mohl participovat na řízení a rozhodování.  

5. Pouţívání detailních, individuálních, jednoznačných a na základě vyjednávání se 

zaměstnancem a ve smyslu zákona formulovaných pracovních smluv.  

6. Formulování a realizace jasné, slušné a spravedlivé politiky získávání, výběru 

hodnocení, odměňování, rozmísťování a personálního rozvoje pracovníků. 

7. Neustálé zlepšování stylu vedení lidí a zdravých zásad formování pracovních týmů. 

 

Podle ACAS (Arbitration, Conciliation and Advisory Service – Poradní, smírčí a 

rozhodčí sluţba) se skupiny vyskytují odjakţiva a je jen velmi málo organizací, které by 

tohoto termínu neuţily v některém z jeho smyslů. Obecně se hovoří o týmové práci 

v případě, ţe chceme zdůraznit výhody kooperace a potřebu vyuţít různé silné stránky 

zaměstnanců.  

V uţším slova smyslu je týmová práce reorganizace způsobu provádění dané práce. 

Týmová práce můţe zvýšit konkurenceschopnost následujícím způsobem:  

 zlepšit produktivitu, 

 zlepšit kvalitu a podpořit inovace, 

 vyuţívat výhodu příleţitosti poskytované technickým pokrokem, 

 zlepšit motivaci a oddanost pracovníků. [2] 

8. Kladení důrazu na formování osobnosti člověka ve všech vzdělávacích aktivitách.  

9. Vytváření a udržování příznivých pracovních podmínek a důsledná orientace na 

ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků při práci.  

10. Intenzivní informování pracovníků o všech záleţitostech organizace (netýká se 

informací, které jsou z opravněných důvodů důvěrné nebo tajné) a itenzivní 

komunikace s nimi, vytváření příznivých podmínek pro komunikaci.  

11. Pečování o sociální rozvoj pracovníků, jejich ţivotní podmínky, pomáhání jim 

v případě potřeby radou či skutky.  

12.  Vytváření žádoucích mezilidských vztahů organizováním kulturních, sociálních, 

sportovních a rekreačních aktivit pro pracovníky a jejich rodinné příslušníky. 

13. Důsledná prevence a postihování jakýchkoli projevů diskrimimace nebo 

preferování, subjektivních antipatií či sympatií k zaměstnancům ze strany 

vedoucích pracovníků.  
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2.  Účastníci zaměstnaneckých vztahů  

V oblasti státní politiky a dohledu nad plněním povinností a práv zaměstnanců a 

zaměstnavatelů dohlíţí ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému jsou podřízeny  úřady 

práce, oblastní inspektoráty práce, česká správa sociálního zabezpečení . 

Zaměstnanec má moţnost podat orgánům státní správy podnět ke kontrole dodrţování 

pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. V souvislosti s přijetím zákona 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, došlo mezi úřady práce 

/dále jen „ÚP“/ a oblastními inspektoráty práce /dále jen „OIP“/, k rozdělení kompetencí 

pro řešení těchto podnětů. OIP zajišťují kontrolu v oblastech působnosti zrušených 

inspektorátů bezpečnosti práce a částečně i kontrolních útvarů ÚP (např. zákoník práce, 

zákon o kolektivním vyjednávání výkon činnosti dítěte a další,). V působnosti ÚP je 

kontrola dodrţování zákona o zaměstnanosti, zákon o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele a kontrola výše průměrného měsíčního čistého výdělku 

v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při 

rekvalifikaci. 

Podnět ke kontrole je moţné podat písemně, ústně nebo telefonicky. Příslušný orgán 

státní správy je povinen se podáním zabývat, ale není povinen vyhovět návrhům 

podávajícího, tedy ani navrhovanou kontrolu provést. Informace o výsledku případného 

kontrolního šetření se poskytuje pouze tomu, kdo podal podnět písemně. Informací však 

nesmí být porušena práva ostatních občanů na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů 

a práva a právem chráněné zájmy zaměstnavatele. V praxi to znamená, ţe občan obdrţí 

především informace o výsledku kontroly, které se týkají přímo jeho osoby. Provádění 

kontrolní činnosti se řídí plány sestavovanými převáţně na pololetí. Kromě takto 

plánovaných kontrol se provádí i kontroly mimořádné. OIP a ÚP mohou kontrolu na jim 

příslušném úseku provést, vyţadovat odstranění zjištěných nedostatků a za zjištěná 

porušení zaměstnavateli ukládat pokuty, avšak v žádném případě nemohou v rámci 

svých kompetencí řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči 

zaměstnavateli, včetně vymáhání finančních pohledávek. 

 

2.1. Práva a povinnosti zaměstnance  

Při nástupu do zaměstnání je kaţdý zaměstnanec seznámen se svými právy a 

povinnostmi vyplývající jednak z pracovního poměru v organizaci, z povahy práce na 
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příslušném pracovním místě, pracovním řádem a předpisy příslušné společnosti. Většina 

společností vychází ze zákoníku práce zákon č.261/2006 Sb.  

Mnohé vnitřní normy, předpisy se odkazují na zákoník práce, jak jiţ bylo zmíněno 

výše, kde jsou povinnosti zaměstnance vyjádřeny:  

-  pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, 

vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, 

- Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit 

kvalitně a včas pracovní úkoly, 

- Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané dodrţovat 

ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně 

seznámeni, 

- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střeţit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 

zneuţitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. [6] 

 

Mezi nejdůleţitejší práva  zaměstnance dle zákoníku práce zákon č. 262/2006 Sb. 

patří:  

-  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níţ má důvodně za to, ţe 

bezprostředně a závaţným způsobem ohroţuje jeho ţivot nebo zdraví,  

-  Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohroţujícího pracovního prostředí,  

- Kaţdý zaměstnanec je povinen dbát podle svých moţností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost 

základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a poţadavků 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a 

trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  

 

Zaměstnanec je povinen: 

 a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, 

b) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním, 
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c) dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

d) dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky, 

e) nepoţívat alkoholické nápoje a nezneuţívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich 

vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, 

kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci 

f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti,  

g) podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů,  

h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

pracovní úraz, 

i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 

2.2. Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit budoucího 

zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy 

vyplynuly, s pracovními a mzdovými podmínkami a s povinnostmi, které vyplývají ze 

zvláštních právních předpisů, vztahujících se k práci, kterou má vykonávat.  

Zaměstnavatel má právo vyţadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního 

poměru (vstupní pohovor, obsah osobního dotazníku) od osoby, která se u něho uchází o 

práci nebo od jiných osob (tzv. reference) jen údaje, které bezprostředně souvisejí 

s uzavřením pracovní smlouvy. To jsou zejména údaje týkající se dosaţení kvalifikace, 

délky praxe a zdravotní způsobilosti zaměstnance pro práci, kterou ověřuje lékař vstupní 

lékařské prohlídce. K samotnému uzavření pracovní smlouvy nepotřebuje budoucí 

zaměstnavatel znát např. stav (rozvedený, svobodná) ani počet dětí zaměstnance či 

zaměstnankyně.  

Pracovní smlouvu je zaměstnavatel uzavřít písemně. Není-li pracovní smlouva 

uzavřena v písemné formě, nezpůsobuje to její neplatnost. I ústně uzavřená pracovní 

smlouva je způsobilá platně zaloţit pracovní poměr, pokud si účastníci dohodli výše 
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uvedené tři podstatné obsahové náleţitosti. Zaměstnavatel, který však neuzavírá pracovní 

smlouvy písemně a porušuje tak ustanovení zákona, hrozí pokuta aţ do výše 300 000 Kč.  

Při nástupu do práce musí zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a 

ostaními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejţ musí při své práci 

dodrţovat, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.  

Sjednává-li se pracovní poměr na dobu delší neţ jeden měsíc, je zaměstnavatel 

povinen nejpozději do jednoho měsíce od jeho vzniku informovat zaměstnance o jeho 

právech a povinnostech, pokud uţ nejsou uvedeny v samotné pracovní smlouvě. Kromě 

jména zaměstnance, názvu a sídla zaměstnavatele, bliţšího označení druhu a místa výkonu 

práce, které pracovní smlouva vţdy obsahuje, to jsou údaje: 

- o délce dovolené na zotavenou, poř. uvedení způsobu, jak se určuje (lze nahradit 

odkazem na pracovněprávní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis), 

- o výpovědních dobách (lze nahradit odkazem na pracovněprávní předpis, 

kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis), 

- o týdenní pracovní době a jejím rozvrţení (lze nahradit odkazem na 

pracovněprávní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis), 

- mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy (platu), výplatním 

termínu, místu a způsobu vyplácení, 

- údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a 

označení účastníků kolektivních smluv.  

Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. [7] 

 V případě, ţe jde o přijímání nového zaměstnance, je třeba převzít od předchozího 

zaměstnavatele zápočtový list slouţící pro potřeby důchodového zabezpečení. V tomto 

případě je třeba také mj. podat do 8 dnů od vzniku pracovního poměru přihlášku 

k sociálnímu pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení a rovněţ do 8 dnů přihlášku 

ke zdravotnímu pojištění zdravotní pojišťovně, pro kterou se pracovník rozhodne. 

Základní práva a povinnosti zaměstnavatele jsou vypsána v zákoníku práce a ta 

nejdůleţitější jsou:  

- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce, 

-  informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 

zařazena,  
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- v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze 

zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu 

očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

- sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje 

závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním 

prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit,  

- zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrţeli před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a 

pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, 

zejména ke zdolávání poţárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob 

v případě mimořádných událostí, 

- jestliţe při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod 

v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně, 

- umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 

zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

- nepouţívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci 

vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehoţ pouţití by vedlo při 

zvyšování pracovních výsledků k ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

- zajistit dodrţování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 

předpisy. 

 Informace a pokyny je třeba zajistit vţdy při přijetí zaměstnance, při jeho 

převedení, přeloţení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 

zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O 

informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. 

2.3. Odbory a kolektivní vyjednávání  

Odborové organizace jsou především zástupci zaměstnanců a to i těch, kteří nejsou 

odborově organizováni. Právo odborově se organizovat je zakotveno v čl. 27 Listiny 

základních práv a svobod. Odbory jsou ze zákona oprávněna projednávat se 

zaměstnavately oblast pracovněprávních vztahů, spolurozhodovat a projednávat problémy 

a mají nárok nabýt informování zaměstnavatelem o všech záleţitostech týkající se 

zaměstnanců. Nesmíme zapomenout na právo odborů kontrolovat dodrţování předpisů na 
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úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K tomu, aby členové odborové organizace 

mohli efektivně realizovat práva, vytváří zákoník práce podmínky, které garantují pracovní 

volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku:  

- k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, 

- k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, sjezdech či 

konferencích, 

- k účasti na školení v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu 

běţné provozní podmínky, 

- školení zaměstnanců pořádené odborovou organizací povaţuje za činnost v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Pokud u zaměstnavatele působí několik odborových organizací, je povinností 

zaměstnavatele informovat, projednávat všechny dohody se všemi odborovými 

organizacemi působícími u zaměstnavatele.  Zákoník práce také stanovuje, ţe za 

zaměstnance, který není členem odborové organizace, jedná v pracovněprávních vztazích 

odborová organizace s největším počtem členů, pokud si zaměstnanec neurčí jinak.  

Spolurozhodování odborové organizace je významné právo, které zaručuje ochranu 

zaměstnanci tím, ţe zaměstnavatel můţe provést právní úkon jen se souhlasem odborové 

organizace. Ne, ale vţdy je právní úkon neplatný. Neplatný úkon je jen tehdy, pokud to 

výslovně stanoví zákoník práce, popř. zvláštní zákon.  

 

Právo spolurozhodování v pracovněprávních vztazích se týká zejména:   

- vymezení vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele spočívají při 

uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou  nemusí dodrţet podmínku § 39 odst. 

2 zákoníku práce; 

- rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele se členem orgánu odborové organizace, v době jeho funkčního 

období a v době 1 roku po jeho skončení.; 

- možnosti snížit náhradu mzdy poskytovanou zaměstnanci zaměstnavatelem 

z důvodu jiné překáţky v práci na straně zaměstnavatele tzv. částečná 

nezaměstnanost, z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení 

poptávky po jím poskytovaných sluţbách. Náhrada mzdy musí činit nejméně 60% 

průměrného výdělku. Zaměstnavatelé, u kterých nepůsobí odborová organizace, 
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mají povinnost podat návrh u úřadu práce o rozhodnutí, zda jsou dány důvody pro 

poskytování náhrady mzdy v niţší částce; 

- stanovení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a jeho čerpání; 

- vydávání pracovního řádu; zaměstnavatel můţe změnit či vydat pracovní řád 

pouze s písemným souhlasem odborové organizace; 

- absence; zaměstnavatel musí projednávat, zda se jedná o neomluvené absence či 

nikoliv.   

Právo projednání má zabezpečit, ţe zaměstnavatel nemůţe o některých otázkách 

rozhodnout sám dříve, neţ je projednána s odborovou organizací. Cílem je dosaţení shody. 

Pokud ke shodě nedojde, rozhodne sám zaměstnavatel. V případě, ţe zaměstnavatel 

rozhodne, aniţ by cokoli projednal s odborovou organizací, je tento právní úkon platný, i 

kdyţ k projednání nedošlo. Zaměstnavatel však můţe počítat s případným pokutováním 

kontrolním orgánem.  

Zaměstnavatel je ze zákona povinen s odborovou organizací předem projednat:  

- každou stížnost zaměstnance; 

- převádění zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou práci, na dobu delší neţ 21 

pracovních dnů v kalendářním roce. Pokud by tato doba byla kratší neţ 21 

pracovních dnů není třeba souhlasu zaměstnance ani odborové organizace; 

- kaţdou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru; 

- jakéhokoli opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, 

moţnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na 

BOZP; 

- výši poţadované náhrady škody na zaměstnanci a dohody o způsobu její úhrady; 

- způsob o výši škody poskytnuté zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo 

zjištěná nemoc z povolání. 

Mimo výše zmíněné právní úkony je zákoníkem práce stanoveno, aby projednal zejména 

otázky, resp. většiny zaměstnanců, a to:  

 ekonomická situace zaměstnavatele, 

 monoţství práce a tempo práce,  

 změny organizace práce, 

 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,  

 systém školení a vzdělávání zaměstnanců,  



13 

 

 vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob 

pečujících o dítě mladších 15 let a fyzických osob se zdravotním postiţením, 

opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování 

sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,  

 opatření týkající se většího počtu zaměstnanců,  

 záleţitosti uvedené v § 280 zákoníku práce tj:  

- pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 

- strukturální změny zaměstnavatele, organizační opatření, opatření 

ovlivňující zaměstnanost, opatření v souvislosti s hromadným 

propouštěním zaměstnanců,  

- stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 

zaměstnavatele, otázky pracovních podmínek a jejich změny,  

- přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická 

osoba,  

- bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

- ujednání o zřízení evropské rady zaměstnanců. 

Právo na projednání je přímo dáno v zákoníku práce, je však třeba zdůraznit, ţe 

v kolektivní smlouvě ještě rozšířeno o oblasti, na kterých se zaměstnavatel a odborová 

organizace dohodnou.  

Právo odborové organizace na informace je specifikováno dle § 279 zákoníku práce. 

 Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o 

- vývoji mezd a platů, průměrné mzdy nebo platu a jejich jednotlivých sloţek včetně 

členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak, 

- o opatřeních směřujících k předejetí nebo omezení hromadného 

propouštění,zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance,  

- o nově vzniklých pracovních poměrech,  

- o rozvázaných pracovních poměrech 

Lze také ujednat mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem řadu dalších 

poskytovaných informací.  

Mezi odbory a zaměstnavatelem se uzavírá kolektivní smlouva, která je dvoustranný 

právní úkon, je výsledkem kolektivního vyjednávání a všechny kolektivní smlouvy, které 

kdy byly uzavřeny u téhoţ zaměstnavatele jsou si rovnocenné. Pro platnost kolektivní 
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smlouvy je nutné, aby byly vystaveny písemně a byla strzena podpisy obou stran  musí být 

na téţe listině, jinak je smlouva neplatná. Kolektivní smlouva se uzavírá na dohodnutou 

dobu, pokud není doba její platnosti ve smlouvě zmíněna, je nevyvratilnou právní 

domněnkou, ţe je uzavřena na dobu jednoho roku. Nejméně 60 dnů před skončením 

platnosti kolektivní smlouvy jsou obě strany povinny zahájit jednání o smlouvě následující.   

Kolektivní smlouva převáţně obsahuje mzdová a platová práva a ostatní práva 

v pracovněprávních vztazích jako taktéţ práva a povinnosti zúčastněných stran. Pokud u 

zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, můţe vnitřní předpis stanovit mzdová nebo 

platová práva. Kolektivní smlouva často ujednává výhodnější poskytování náhrad při 

překáţkách v práci, prodluţuje výpovědní dobu, zkracuje délku prácovní doby bez sníţení 

mzdy, prodluţeje délku dovolené apod. 

 

2.4. Rada zaměstnanců 

Pro zajištění svého práva na informace a projednávání mohou zaměstnanci zvolit radu 

zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP).  

Rada musí mít vţdy lichý počet členů (§ 281 zákoníku práce) a to nejméně 3 a nejvíce 

15 členů a volební období této rady je 3leté. Zaměstnavatel určí konkrétní počet členů 

rady po projednání s volební komisí. Radu zaměstnanců lze zřídit u zaměstnavatelů, který 

zaměstnává alespoň 3 zaměstnance v pracovním poměru. V případě, ţe zaměstnavatel 

obdrţí návrh na zvolení rady zaměstnanců, podepsaný alespoň třetinou všech zaměstnanců, 

musí zaměstnavatel vyhlásit volby do rady zaměstnanců do 3 měsíců ode dne, kdy obdrţel 

návrh. Volební komise se skládá z 3 aţ 9 členů a volby rady zaměstnanců probíhají 

v průběhu pracovní doby, ale je také zaměstnavatel povinnen uschovat protokol o výsledku 

voleb. Nesmíme také zapomenout na povinnost zaměstnavatel na svůj náklad vytvořit 

podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, tzn. zejména poskytovat místnosti s nezbytným 

vybavením, hradit nezbytné náklady na údrţbu a technický provoz a náklady na potřebné 

podklady. Tyto podmínky jsou také závazné pro zaměstnavatele při spolupráci 

s odborovou organizací. (§ 277 zákoníku práce) 

Počet zástupců pro oblast BOZP stanoví zaměstnavatel pro projednání s volební 

komisí a je závislý na počtu zaměstnanců (maximálně 1 zástupce na 10 zaměstnanců), ale 

hlavně na rizikovosti vykonávaných prací. Funkční období pro zástupce oblasti BOZP je 

také 3leté.  
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Také rada zaměstnanců spolu rozhoduje a projednává určité otázky. V případě, ţe 

zaměstnavatel rozhodne bez projednání s radou zaměstnanců, popř. se zástupcem pro 

oblast BOZP, je zaměstnavatelův právní úkon platný, i kdyţ k tomuto projednání nedošlo. 

Kontrolním orgánem můţe však být uloţena pokuta zaměstnavateli, jelikoţ porušuje 

zákoník práce.  

Zaměstnavatel je také povinen informovat své zaměstnance prostřednistvím rady 

zaměstnanců. Informování se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichţ je také moţné 

jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popř. k ní zaujmout stanovisko.  

Na závěr je třeba zdůraznit, ţe rada zaměstnanců ani zástupce pro oblast BOZP 

nemohou na rozdíl od odborové organizace – se zaměstnavatelem kolektivně vyjednávat, 

protoţe toto právo je zákonem garantováno pouze odborové organizaci. [8];[9] 

 

2.5. Stát  a legislativa 

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavetele upravuje legislativa, kterou jmenuje 

zákon č.262/2006 Sb. HLAVA II, §103 a návazující nařízení, povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance. Nad rámcem legislativy stojí dojednání v rámci kolektivní 

smlouvy. Jak zaměstnanec, tak také zaměstnavatel mají svá práva a povinnosti vůči 

zúčastněným stranám, kdy na základě pracovní smlouvy vzniká většina pracovních 

poměrů. Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon obsahující souhlasný projev vůle 

budoucího zaměstnance a zaměstnavatele zaloţit pracovní poměr.  

Pro platné sjednání pracovní smlouvy je třeba, aby zaměstnavatel s budoucím 

zaměstnancem vţdy dohodli tzv. podstatné obsahové náleţitosti:  

- druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat,  

- místo nebo místa výkonu práce (obec, organizační jednotka nebo jinak určené 

místo), 

- den nástupu do práce.  

 

Dohodnutý druh práce je významný proto, ţe pouze tuto práci je zaměstnanec zásadně 

povinen vykonávat. Šíře vymezení sjednaného druhu práce má vliv na dispoziční právo 

zaměstnavatele (tj. čím obecnější ujednání, tím větší moţnost disponovat se 

zaměstnancem). Pokud by však obecnost vymezení dosáhla takového stupně, ţe by nebylo 
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zřejmé, jaký druh práce má vlastně zaměstnanec vykonávat (např. dělník, zaměstnanec), 

způsobilo by to neplatnost pracovní smlouvy.  

Jestliţe není v pracovní smlouvě výslovně sjednáno pravidelné pracoviště pro účely 

cestovních náhrad, je za pravidelné pracoviště povaţováno místo výkonu práce. Pokud je 

ale v takovém případě místo výkonu práce sjednáno šířeji neţ jedna obec, např. tak, ţe je 

uvedeno více míst (Praha, Nošovice) nebo větší územní celek (Středočeský kraj, Česká 

republika apod.), povaţuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají 

pracovní cesty zaměstnance; můţe to být např. i obec jeho bydliště. 

Dnem sjednaným jako den nástupu do práce, vzniká pracovní poměr, a to i 

v případech, kdy zaměstnanec v tento den nenastoupil, protoţe mu v tom bránila překáţka 

v práci (např. nemoc či úraz, k němuţ došlo cestou do zaměstnání). Pokud by však do 

týdne zaměstnavatele o této překáţce neinformoval, má zaměstnavatel právo od smlouvy 

odstoupit. Odstoupením se pracovní smlouva od samého začátku ruší.  

 Kromě těchto nezbytných náleţitostí, můţe pracovní smlouva obsahovat i další 

ujednání, na kterých má zaměstnavatel a zaměstnanec zájem; ty však uţ nejsou povinné a 

nejsou tedy podmínkou její platnosti. Nejčastěji bývá takto sjednaná mzda, zkušební doby, 

doba trvání pracovního poměru (určítá či neurčitá), kratší pracovní doba nebo jiná úprava 

pracovní doby (např. posunutí jejího začátku). Pracovní smlouva je uzavřena tehdy, 

jakmile se účastníci shodnou na celém jejím obsahu.  

 

3. Pracovní kázeň a konflikty na pracovišti   

K vytvoření zdravých zaměstnaneckých vztahů v organizaci významně přispívá, 

jestliţe jsou dána a všem  účastníkům zaměstnaneckých vztahů známá určitá pravidla. Ve 

společnostech je ţádoucí, aby pravidla týkající se zaměstnaneckých vztahů byla 

dodrţována a jsou to především pravidla stanovena zákony a celostátně či mezinárodně  

platnými předpisy a úmluvami. V České republice taková pravidla lze nalézt v zákoníku 

práce a v řadě dalších pracovněprávních zákonných dokumentech v podobě 

vyjmenovaných povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

Tato pravidla bývají zakomponována do podnikového pracovního řádu a některá z nich 

bývají předmětem proškolování pracovníků.  
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3.1. Pracovní kázeň 

Pracovní kázeň patří k základním povinnostem zaměstnance vyplývajícím z 

pracovního poměru a spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, 

pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. 

Má-li být porušení pracovní kázně právně postiţitelné jako důvod k rozvázání pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele, musí být porušení pracovních povinností zaměstnancem 

zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň intenzity. 

Při porušení pracovní kázně ze strany pracovníka má zaměstnavatel moţnost 

výchovného působení na pracovníka i kárného opatření. Méně závaţné přestupky řeší 

přímý nadřízený pohovorem s pracovníkem. Cílem je vysvětlit moţné důsledky jeho 

chování.  

U závaţnějších  a opakovaných přestupků se pouţívá písemná forma napomenutí 

(důtka, vytýkací list), které se zaznamenávají do osobních sloţek zaměstnance, kdy je 

zaměstnanec seznámen s smoţností rozvázaní pracovního poměru pří dalším porušením 

pracovní kázně.  

Za určitý druh nebo důsledek porušení pracovní kázně lze počítat např. neuspokojivé 

pracovní výsledky zaměstnance, který ztratil předpoklady pro výkon práce (odebrání 

řidičského průkazu pro poţití alkoholu, trestná činnost v souvislosti se zaměstnáním 

apod.). Zaměstnavatel můţe s tímto zaměstnancem skončit pracovní poměr výpovědí z 

důvodu ztráty předpokladů pro výkon práce nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky. 

Předpoklady, o nichţ se hovoří u tohoto výpovědního důvodu, jsou stanoveny právními 

předpisy. 

 

3.2. Konflikty na pracovišti 

Doprovodným jevem všech mezilidských vztahů, včetně vztahů pracovních, jsou 

konflikty. Ty mohou vzniknout z nejrůznějších příčin a nebezpečí hrozí zejména v 

souvislosti s nedostatky v personální práci. Konfliktem je kaţdý názorový rozpor, střet 

protichůdných tendencí. V tomto smyslu nelze proti nim nic namítat, neboť pouze rozpor 

vede k diskusi, která je podkladem nových myšlenek a nápadů. Bohuţel tomu tak není u 

všech konfliktních situací. Jedním z hlavních kriterií konfliktů je jejich trvání. Dlouhodobé 

konflikty jsou neproduktivní, jsou ukazatelem nezdravých poměrů na pracovišti, nutně 

vedou ke zhoršení mezilidských vztahů a otravují tím mezilidské klima pracoviště. 
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Dlouhodobé konflikty jsou současně důkazem špatného managementu, který je nedovede 

zavčas řešit, coţ je jedním z jeho základních úkolů. 

Zdroje konfliktů mohou spočívat:  

1. V osobnosti a sociálním chování jedinců. Jde zejména o chronické ,,potíţisty‘‘, 

kverulanty, nesnášenlivce, osoby se špatným vztahem k ostatním , osoby se sklony 

k násilí, nedodrţování zákonů a pravidel slušnosti , osoby vnášející na pracoviště 

cizorodé kulturní návyky obtěţující ostatní, náboţenství a političní agitátoři, 

moralisté, osoby parazitující na práci  jiných, osoby nedbalé, líné, neukázněné atd. 

Řešením v tomto případě je nejprve snaha o usměrnění, ale spíše lze doporučit 

jejich vyčlenění z kolektivu.  

2. V nedorozumění.  Příčinou můţe být špatná komunikace, nedostatečné vysvětlení 

pracovních úkolů, povinností a pravidel, pouţívání nevhodných forem informování 

pracovníků, nedostatečná kvalifikace pracovníků, nedostatečná inteligence osoby 

poskytující informace či instrukce nebo příjemce informace či instrukce apod.  

Řešení se nabízí v podobě vzdělávání pracovníků, zejména pak  pracovníků 

vedoucích, kteří mají největší vliv na zaměstnance  ajejich vztahy. Vzdělávání by 

mělo být zaměřeno na otázky komunikace a vedení lidí i na otázky týkající se 

provádění práce, v podobě vzájemných konzultací, porad a instruktáţí.  

3. V nedostatcích personální práce. Příčinou mohou být nedostatky v získávání a 

výběru pracovníků, nevhodné zařazení pracovníka na pracovní místo, nedostatky 

při vytváření pracovních úkolů, v hodnocení pracovníků, nedostatky a nejasná 

pravidla povyšování a odměňování pracovníků, zanedbávání vzdělávání 

pracovníků, péče o pracovníky atd.  

Řešení spočívá ve změně personální politiky a praxe např. větší inciciativa při  

Navrhování odměňovacího, vzdělávacího systému.    

4. Ve stylu vedení lidí v organizaci. Nedostatečně participativní styl s převaţujícími 

direktivními prvky, sklony k byrokracii, nedostatečné respektování lidských práv 

pracovníků, nedostatečná pozornost vůči jejich zájmům a personálním cílům, 

kastovnictví a sociálním přehrady mezi pracovníky a vedením a mezi vedením 

různých úrovní, nerespektování pracovníků, popř. odborů jako rovnoprávných 

partnerů, neúměrné rozšiřování povinností pracovníků a oklešťování jejich práv 

apod.  
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Řešení spočívá ve změně nebo zlepšení  stylu vedení lidí a zaměřit na to vzdělávání 

vedoucích pracovníků. 

5. Ve způsobu formování týmů. Při formování týmů se přihlíţí spíš k tomu, aby měl 

tým ţádoucí kvalifikační strukturu, ale uţ málo pozornosti se věnuje 

charakteristikám  osobnosti členů týmu a osobnosti vedoucího týmu.  

Řešení spočívá v pečlivějším výběru pracovníků pouţívajícím validní kritéria a 

metody výběru i v pečlivějším psychologickém posuzování pracovníků při 

vytváření týmů tak, aby i z hlediska svých osobnostních charakteristik měli šanci 

vytvořit mezi sebou pozitivní vztahy a přátelské a kooperativní prostředí v týmu.  

6. Ve změnách techniky a technologie, organizace práce organizačních struktur.  

Změny se provádějí bez ohledu na názory a postoje pracovníků, o záleţitostech 

nejsou s dostatečným předstihem informováni, nikdo se jich neptá na názor či radu, 

změny přinášejí pokles nebo růst kvalifikovanosti práce, potřebu osvojit si nové 

pracovní návyky a postupy, popř. se rekvalifikovat , mohou znamenat sniţování 

počtu pracovníků, likvidaci nebo změny dosavadních pracovních kolektivů, 

dislokační změny, změny funkčního a mzdového či platového zařazení atd.  

Řešení spočívá především ve včasném informování, konzultování a důkladném 

vysvětlování změn pracovníkům, v jejich zapojení do změn jako aktivního činitele, 

Je třeba se snaţit o minimalizaci negativních dopadů změn na jednotlivé 

pracovníky i o určitou kompenzaci jejich následků. A jasně a včas i o těchto 

souvislostech změn pracovníky informovat.  

7. V umístění pracoviště a v pracovních podmínkách. Umístění pracoviště 

vyvolává konflikty v souvisloti např. se vzdáleností od skladů materiálu či 

náhradních dílů, od útvarů zajišťující obsluhu, od administrativních budov 

(pokladna), závodní jídelny, vrátnice s píchačkami atd. Konlifty vyvolává i to, je-li 

práce vykonávána na dislokovaném pracovišti a přitom vyţaduje intenzivní 

kontakty se správou organizace či jiným územně odděleným pracovištěm. 

Konflikty můţe vyvolat o pohyblivé pracoviště, izolace pracovníka při práci nebo 

naopak nedostatek soukromí a klidu při práci. Pokud jde o pracovní podmínky, pak 

samozřejmě konflikty můţe vyvolávat stísněný prostor, nepořádek na pacovišti, 

fyzikální podmínky práce zvyšující zatíţení pracovníky, stres, rizikovost pracoviště 

apod. Pracovní podmínky silně ovlivňují rozpoloţení a náladu člověka, a tedy i 

výskyt konfliktů.  
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Řešení v případech souvisejících s umístěním pracoviště spočívá ve vytváření 

autonomních celků s dislokovanou obsluhou, včetně nezbytného vykonávání 

přiměřených a frekventovaných správních funkcí na pracovišti, v kompenzování 

nevýhod či ve zvýšené pozornosti managementu takovým pracovištím. Pokud jde o 

negativní vlivy pracovního prostředí, pak nezbývá nic jiného, neţ se jen snaţit 

omezit či eliminovat jiţ při vytváření pracovního místa a vyuţitím ergonomických 

postupů.  

8. V přičinách nacházejících se mimo organizaci. Jsou to příčiny související 

s ţivotními podmínkami pracovníka, s jeho současnou ţivotní situací, rodinnými či 

bytovými problémy, nemocí jeho či jeho blízkých, ale i s hospodářskou či 

politickou situací ve společnosti, především s krizí, nezaměstnaností, inflací a 

dalšími negativními jevy ve společnosti. Někdy dokonce konflikty, které mají 

příčinu a vznikají mimo organizaci, vyprovokují následný konflikt na pracovišti.  

Řešení v těchto případech spočívá v tom, ţe se organizace snaţí – pokud je to 

v jejích silách – pomoci pracovníkovi překonat jeho sloţitou situaci. Měla by však 

s těmito moţnými zdroji konfliktů počítat a být na ně připravena v oblasti 

komunikace s lidmi a tylu vedení. Zejména vedoucí pracovníci by měli být 

připraveni na to, jak rozpoznat příčiny změněné náklady a chování svého 

podřízeného, a měli by vědět, jak na tuto situaci reagovat třeba pověřením určitým 

úkolem, při jehoţ plnění nehrozí propuknutí konfliktu.  

 

4. Firemní kultura 

Firemní kultura je vnímána jako systém předpokladů,  představ, hodnot a norem, které 

se v podniku přijali, rozvinuli a mají velký vliv na konání, uvaţování i vystupování 

zaměstnanců. Firemní kulturu lze rozdělit na silovou či mocenskou, úlohovou kulturu (ve 

smyslu kultury rolí), úkolovou a osobní kulturu.  

Silová kultura vychází z ústřeního zdroje síly (moci) a prostřednictvím paprsků 

prostupuje celým podnikem. Tento typ se nejčastěji objevuje v malých podnicích, jehoţ 

efektivita je zaloţena na vzájemné důvoře, komunikaci a empatii zaměstnanců. Takovéto 

společnosti jsou často řízeny  několika vybranými osobnostmi. Je zde málo pravidel a 

ustálených postupů a také málo byrokracie.  

Úlohová kultura je zaloţena na postavení nosných pilířů podniku (expertů). Tento typ 

se nachází púřeváţně v oblasti financí, nákupu a výroby. Podniky tohoto typu se většinou 
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ustálenou, zaběhnutou byrokracií a fungují podle logických a racionálních principů. Úloha, 

kterou konkrétní pracovník zastává, je čato mnohem důleţitější neţ on sám a pravomoci, 

kteér z jeho role vyplývají, jsou hlavním zdojem moci.  

Úkolová kultura je zaměřena na práci a kolektiv.  Lze ji moţné přirovnat k síti, jeţ má 

některá vlákna silnější neţ ostatní a kde se vliv soustřeďuje právě na mezerách mezi 

jednotlivými vlákny. Příkladem jsou maticově uspořádané podniky.  

Osobní kultura je taková kultura, kde jednotlives stojí ve středu zájmu a všechny 

existující struktury podniku mají slouţit lidem v těchto strukturách. Jsezliţe se skupina lidí 

rozhodne spojjit , ţe je v jejím vlatním zájmu se spojit, sdílet prostor i vybavení, pak 

následná oragnizace bude mít osobní kulturu. Příkladěm jsou sdruţení obhájců, lékařů, 

konzultantů a architektů.  

Kaţdá organizace má svoji jedinečnou kulturu a většina velkých podniků je 

pravděpodobně směsí všech uvedených tyapů. Různí lidé preferují různé typy podnikových 

kultur.  

Hlavními součástmi firemní kultury jsou symboly, praktiky, jazyk a způsob 

vyjádřování. 

Symboly něco vyjadřují, vypovídají nebo naznačují. Dobře zvolené symboly např. loga 

na autech, firemní oblečení apod. mohou významně podporovat základní firemní hodnoty a 

být pozitivně vnímány. Symboly jsou také ţivotné například osobnosti firmy reprezentující 

ji navenek ve styku s veřejností, např. manaţeři. Symboly vysílají poselství (message), 

které můţe výrazně ovlivnit postavení na trhu např. hodnotu akcií. 

Praktiky zahrnují hodnoty, chování, rituály, ceremoniály. Propracované rituály 

obsahují určující hodnoty, které se jejich opakováním zvyšují a účinek umocňuje, např. 

týmové porady o strategických cílech firmy a jejich útvarů. Respektování a sdílení 

firemních hodnot a postupů, např. práce s e-mailem.  

Jazyky a vyjadřovací způsob souvisí se systémem komunikace a s typem 

vyjadřování. Popisují pravidla  a zásady předepsaného chování a jednání, formální a 

neformální normy, klima a ovzduší, které panuje ve společnosti apod. Příkladem můţe být 

následující krédo společnosti:  

 

Krédo společnosti:  

1. Zákazník – jednání pro zákazníky a učení se jim. 

2. Strategie – soustředění zdrojů do obchodní činnosti. 
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3. Samospráva – ochrana postavení samostatné a nezávislé společnosti.  

4. Organizace – víra v autonomii a decentralizaci, ale soustředění se na několik 

hlavních hodnot.   

5. Vedení – řízení pomocí otevřené komunikace, dohodnutých cílů a vyhodnocení 

úspěchů.  

6. Kvalita – usilování o příkladnou kvalitu výrobků a sluţeb. 

7. Zaměstnanci – motivovat a angaţovat spolupracovníky.  

8.  Komunikace – hovořit otevřeně.  

9. Tvořivost – rozvíjet myšlenky a pokrok pracovníků.  

10. Zisk – uznávat ziskovost jako hnací sílu společnosti.  

 

5. Problémové oblasti zaměstnaneckých vztahů   

Tato část se věnuje problémovým oblastem zaměstnaneckých vztahů v podniku a 

doporučit opatření k jejich řešení z hlediska vlastních zkušeností v oblasti personálního 

řízení.  

 

  

5.1. Formální a neformální vztahy 

Jak jiţ bylo z míněno v kapitole č.1., při jakékoli činnosti se mezi lidmi vytvářejí 

vztahy, které jsou platné pro danou společnost či skupinu. Při nástupu do zaměstnání 

kaţdého zaměstnance je velmi důleţité, aby byl seznámen s psanými i nepsanými pravidly 

podniku. Ve většině českých firem se lze setkat jak s formálními, tak neformálními vztahy. 

Ve společnostech se zahraniční účastí převaţují neformální vztahy ve vertikální, tak 

horizonální linii. Se svými spolupracovníky, se kterými sdílím kancelář máme neformální 

vztahy (tykání, řešení osobních problémů). U kolegů, kteří jsou na pozicích supervisorů a 

mají na starosti kolem 20 zaměstnanců, převaţují také neformální vztahy. Je ale třeba dbát 

na plnění pracovního řádu a vnitřních předpisů, kterými  se stanovují určitá pravidla (zákaz 

diskriminace, postup při ohlašování absencí atd). Je třeba zdůraznit, ţe závisí na osobnosti 

supervisora, jak se s neformálními vztahy dokáţe pracovat. Jedná se o to, ţe například na 

konci kaţdého měsíce musejí supervisoři schvalovat bonusy svých podřízených. V mnoha 

situacích se lze setkat s tím, ţe supervisor, který má velmi neformální vztahy se svými 

podřízenými i po pracovní době, má problém jim oznámit, ţe jim v tomto měsíci bude 

krácený bonus za neplnění úkolů, porušení disciplíny atd. Z toho vyvozuji, ţe je velmi 
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důleţitá osobnost a charakter supervisora. Jak jsem jiţ naznačila v předchozím textu, 

někteří supervisoři jsou natolik osobnostně vyspělí, ţe dokáţou krácení bonusů 

argumentovat a nesvalovat vinu na okolí či vedení firmy (převládající alibismus).  

Je třeba najít zlatou střední cestu. Na pozicích by měly převaţovat formální vztahy, 

které nejsou pro nadřízeného překáţkou při pracovním hodnocení podřízených.    

 

5.2. Práva a povinnosti zaměstnance  

Společnost a její vedení musí zajisté stanovit určitá pravidla, předpisy, řády, normy, 

směrnice a kodexy, které je nutné dodrţovat. Ty jsou důleţité pro vytváření zdravých 

zaměstnaneckých vztahů,  které mají za cíl harmonii a spokojenost zúčastněných stran.  

Jiţ při samém nástupu zaměstnance je třeba, aby byl informován o všech pravidlech a 

skutečnostech, které má zaměstnavatel zakomponován v pracovním řádu, směrnicích, 

pracovních postupech atd.. Lze tak zamezit nedorozumění, které můţe být důsledkem 

včasného neinformování. Doporučuji, co nejdříve po nástupu zaměstnance provést 

vstupním školením, při kterém je obeznámen se svými právy a povinnostmi. 

5.2.3. Sdružování zaměstnanců 

V mnohých velkých českých společnostech, působí odborová organizace, rada 

zaměstnanců či zástupce pro oblast BOZP. V současnosti je působnost odborových 

organizací omezována v důsledkum ekonomické krize, která má dopad na všechna 

odvětvích. V mnoha společnostech činnost odborové organizace omezována ze strachu 

z hromadného propouštění a jiných postihů.  

Pokud ve společnosti  nepůsobí odborová organizace, ale odborová organizace působí 

u jejích zákazníků, tak má působení samozřejmě vliv na provozní podmínky. Můţe se to 

týkat prostojů, odstávek, stávek atd., na kterých se domluví odborová organizace  

zákazníka, se kterým společnost spolupracuje, a který je jediným zákazníkem, coţ nebývá 

častým jevem.   

V tomto případě musí společnost projednávat a dohodnout se s  odbory   na výši 

náhrady mzdy. Ve společnostech, kde nepůsobí odborová organizace, tak toznamená 

oficiální ţádost, která se musí zaslat na úřad práce působící v dané lokalitě. Pro schválení 

ţádosti o výši náhrady mzdy musejí být odevzdány potvrzené dokumenty: oficiální ţádost 

za společnost, vyjádření subdodavatele o sníţení poptávky po námi dodávanými sluţbami, 

seznam zaměstnanců, kterých se prostoj týká, plná moc jednatele společnosti ve věci 
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zastupování v záleţitostech poskytování náhrady mzdy, místopřísečné prohlášení o 

nepůsobení odborové organizace ve společnosti a výpis z obchodního rejstříku. Při 

odevzdání všech dokumentů není ovšem vyhráno. Úřad práce musí svolat komisi, která má 

o výši  náhrady mzdy rozhodnout a vydat o tom rozhodnutí.  

Nelze opomenout na nedávnou ohlášenou stávku odborové organizace v dopravě, která 

mohla ovlivnit zaměstnance jiných společností. Naštěstí k ní nedošlo, ale tato stávka mohla 

ovlivnit provoz v mnoha společnostech.  

V některých společnostech je nutné zavedení odborové organizace. Týká se to 

především společností se zahraniční účastí, kde kulturní rozdíly a hodnoty mohou vyvolat 

velké nepokoje a rozpory.   

Mé doporučení je neustálá a oboustranná komunikace se zaměstnanci, kteří se mají 

podílet na rozhodování.  

Stát má dohlíţet na plnění práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tuto 

funkci řeší oblastní inspektoráty a úřady práce. Tato činnost je velmi důleţitá a měla by být 

pravidelná. Neměla by pouze být vyvolávána nespokojeným zaměstnancem, který napíše 

oficiální stíţnost. Inspektoráty také řeší konzultantskou činnost, jak pro zaměstnance, tak 

pro zaměstnavatele, kterou společnosti velmi málo vyuţívají a měli by se mnohem častěji 

obracet na tyto úřady s radami a nedělat si svoje pravidla a zákony, které v mnoha 

případech hraničí se zákonem. 

  

5.3. Pracovní kázeň a konflikty na pracovišti  

Definici pojmu hrubé porušení kázně nebo příklady, co to je, v zákoníku práce jsou 

nejčastěji posuzovány jako fyzické napadení jiného zaměstnance nebo klienta, delší 

neomluvená absence, neuposlechnutí příkazu nadřízeného s velkými následky pro 

zaměstnavatele, činnost, která je v rozporu s právními předpisy a kde je ohroţen 

zaměstnavatel - jako třeba krádeţ na pracovišti. Často to v praxi bývá také neschopnost 

pracovat v důsledku opilosti nebo poţití jiných omamných látek. 

V mnoha českých společnostech přistupují k takzvaným důtkám, vytýkacím listům, 

které mají upozornit zaměstnance na porušování pracovní kázně např. neplněním úkolů 

atd. s moţným následkem ukončení pracovního poměru. Některé společnosti, ale této 

skutečnosti zneuţívají a v některých případech dokonce zacházejí za hranice zákona.  
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5.3.3. Řešení konfliktů na pracovišti  

Mnohé konlifkty na pracovišti a individuální problémy pracovníků můţe odstranit nebo 

zmírnit instituce poradenské sluţby a poskytování pomoci pracovníků, zejména sluţby 

schopného psychologa a sociálního pracovníka. Vhodné je pochopitelně vytvořit atmosféru 

otevřenosti a důvěry mezi vedoucími a řadovými pracovníky. Moţnost sdělit své názory, 

připomínky, obavy, nespokojenost,  někomu, koho povaţujeme za kompetentního 

k odstranění či zmírnění problémů a vědět, ţe budeme pozorně vyslechnuti, to patří 

k velmi efektivním nástrojům eliminace konfliktů.  

Jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence konfliktů a vytváření zdravých 

pracovních vztahů je fungující systém komunikace. Jde při něm jednak o to, aby 

pracovníci byli přiměřeně a včas informováni o všem, co se jich nějakým způsobem dotýká 

či co by je mohlo v organizaci zajímat. Způsobů informování pracovníků existuje 

řada:podnikové noviny, podnikový rozhlas, počítačová síť, vývěsky, oběţníky, 

shromáţdění pracovníků, pracovní porady, výroční zprávy, informování protřednictvím 

bezprostředního nadřízeného  nebo prostřednictvím odborů, návštěvy vyšších vedoucích 

pracovníků na pracovišti, u příleţisti společenských akcí atd.  

Na druhé straně by pracovníci měli mít moţnost se vyjadřovt k záleţitostem organizace 

a měli by o to být dokonce ţádáni. Pracovník můţe sdělovat své názory vedení organizace 

prostřednictvím bezprostředního nadřízeného, prostřednictvím odborů, pravidelných schůzí 

a pracovních porad, prostřednictvím  k tomu určených schránek, anket mezi pracovníky, 

osobně při návštěvních hodinách vedoucích pracovníků atd.  

Je tedy nezbytně nutné, aby tato vertikální komunikace existovala a byla otevřená jak 

v sestupné, tak ve vzestupné linii. Utajování některých iformací před pracovníky má za 

následek fámy a šuškandy, které mají zpravidla velmi negativní dopad na pracovní vztahy. 

Stejně tak nebezpečná je situace, kdy pracovníci mají omezenou moţnost sdělovat své 

názory a kdy o jejich názory ani nikdo nestojí.  

Ke zdravé komunikaci v organizaci nestačí zajistit pouze vertikální komunikaci mezi 

pracovníky a vedením, ale je třeba věnovat pozornost i horizontální komunikaci mezi 

jednotlivými pracovníky, pracovními skupinami, úseky, organizačními jednotkami. 

Nejenţe to přispívá k vzájemné informovanosti o práci a jejích okolnostech či k přebírání 

zkušeností, ale přispívá to i k zlepšování sociálních vztahů v organizaci a k zvyšování 

pocitu sounáleţitosti s organizací.    
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Zejména u malých a středních firem je manaţer tím, kdo je odpovědný za vytváření 

příjemného pracovního klimatu. Kdyţ se v takové malé firmě strhne hádka nebo dojde k 

jinému konfliktu, má to na celkovou pracovní výkonnost všech zaměstnanců větší dopad 

neţ ve velkých společnostech, kde se obvykle vše řeší v rámci jednotlivých oddělení. 

Vzhledem k tomu, ţe „špatná nálada“ se ve firmě šíří velmi rychle, měl by nadřízený v 

případě konfliktu neprodleně zasáhnout, a nečekat na další následky. Mohlo by totiţ dojít k 

tomu, ţe by se firma rozštěpila na dva tábory, které by se hádaly o to, kdo je v právu. 

Nejlepším řešením je konfrontovat obě znesvářené strany a nechat je, aby si vše pokud 

moţno v klidu vyříkaly a jen řídit diskuzi. V dalším kroku by si měly obě strany říct, aby 

řekli, co by podle jejich názoru měl ten druhý udělat jinak a jak by to měl udělat. Odpovědi 

by měly být co nejkonkrétnější. Je třeba si vše zaznamenat. Poté by měly obě strany 

postupovat podle tohoto seznamu a měly by být důrazně upozorněny, ţe v případě dalších 

konfliktů budou následovat přísná opatření.  

 

5.4. Firemní kultura 

Firma jako sociální systém je souhrnem lidí. Kaţdý z nich má určité hodnoty. Pokud si 

jsou podobné (naprosto stejné pravděpodobně nemohou být nikdy, neboť ani lidé nemohou 

být jeden jako druhý), říká se, ţe pracovníci akceptují a vznikají ţádoucí synergii. Pokud 

tomu tak není, tak není v pořádku celková orientace a jednání a chování firmy.  

Hodnoty podniku musí být v rovnováze s hodnotami zaměstnanců, jinak nedojde 

k indentifikaci s firmou. V případě opaku dochází k frustraci, kdy vzniká neochota přebírat 

odpovědnost za samostatné rozhodování, přebírání rizika, zvyšovat efektivitu práce apod.  

Kultura je svět plný konfrontací mezi  lidmi, kteří myslí a jednají různě. Současně jsou 

však tito lidé vystaveni týmţ problémům a jejich řešení vyţaduje spolupráci všech (Geert 

Hofstede). Pro management to v praxi znamená tolerovat jednotlivé kultury, tj. projevovat 

ţádoucí míru snášenlivosti, shovívavosti, trpělivosti, které jsou signály zdrţenlivosti vůči 

jiné kultuře. Tolerance však nemusí být (a není) automatický souhlas s ní. Management 

musí projevovat určitou míru empatii vůči jiné kultuře. V kaţdém z vedoucích je však jistá 

lidská hranice, kterou není ochoten překročit.   

Globální tendence ovlivňují významně kulturu sociálního prostředí firem. Zahraniční 

zkušenosti se shodují v tom, ţe právě kultura je to, co působí nezanedbatelně na zdraví a 
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konkurenceschopnost firem. Připisují jí funkcí vnější, formující podobu a image 

organizace a vnitřní, související s koordinací, integrací a výkonnoctí uvnitř organizace.  

Pro management to také znamená tolerovat jednotlivé kultury, tj. projevovat ţádoucí míru 

snášenlivosti, shovívavosti, trpělivosti, kteoré jsou signály zdrţenlivosti vůři jiné kultuře. 

V manaţerské praxi je z tohoto hlediska markantní vztah mezi tzv. centrálami a 

pobočkami. 

Firemní kulturu lze definovat jako prezentaci firmy vně ale i uvnitř. Firemní kultura je 

souhrn hodnot a priorit, které podnik uznává. Je to způsob chování podniku ke svým 

konkurentům, obchodním partnerům, zákazníkům, ale také k vlastním zaměstnancům. 

Firma se stává čitelnější, hodnoty které podnik uznává, jsou jasně definované jak pro okolí, 

tak pro zaměstnance. 

Díky budování firemní kultury můţe podnik vytvořit příjemné pracovní prostředí a tak 

získat spokojené zaměstnance. Firma se stává pro zaměstnance přitaţliější a zaměstnanci 

pak často prokazují svému zaměstnavateli loajalitu. Firemní kulturu tvoří sami 

zaměstnanci. Ti však firmu prezentují tak, jak si zaslouţí. 

Bez hlubší analýzy můţe i nezávislý pozorovatel firmu poměrně přesně definovat. 

Povšimne si, zda si všichni kolegové tykají, zda je prostředí formální, jaké mají 

zaměstnanci oblečení, jaký je způsob jejich vyjadřování.  

Firemní kultura se projevuje ve veškerém společenském styku. Ovlivňuje obchodní 

jednání, zasáhne do telefonického a písemného styku i marketingové komunikace.  

Často se lze v podnicích setkat  se stínovou firemní kulturou. Zaměstnanci se navenek 

tváří, ţe jsou spokojeni, ţe je vše v pořádku, ale to, co si říkají za zády managementu a 

majitelů je pravým opakem. Je přirozené, ţe člověk má výhrady. Je-li však nucen chovat se 

jinak, neţ cítí, není to pro firmu dobré. Ačkoli je naoko loajální, smýšlení o podniku má 

úplně jiné. A to se projeví v pracovní morálce a efektivnosti práce.  

Proto je velmi důleţité, aby kaţdý zaměstnavatel komunikoval a byl otevřený názorům 

zaměstnanců. Sebemenší náznaky nespokojenosti je třeba ověřit a snaţit se je vyřetřit.  

V mnoha českých firmách se na to zapomíná a nehledí se na spokojenost zaměstnance 

jako na klíčovou záleţitost. Je ale třeba zdůraznit, ţe je to právě zaměstnanec, který dělá 

své společnosti marketing, jelikoţ  ten tráví v zaměstnání nejvíce svého času. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě teoretických poznatků a praktických   

zkušeností vymezit hlavní problémové oblasti zaměstnaneckých   

vztahů v podniku a doporučit opatření k jejich řešení. Praktická část v kapitole  páté 

doporučuje  opatření postavená na vlastních zkušenostech a poznatcích, získaných 

v průběhu působení v oblasti personálního řízení.   

Neexistuje ale univerzální návod, jak lidi ovlivňovat, jak s nimi dobře vycházet. 

Jednání, které se osvědčilo v jednom případě, má u jiného člověka či skupiny efekt jiný či 

opačný. Mezi lidmi jsou velké rozdíly a tyto rozdíly je nutné respektovat, pokud chce 

podnik dosáhnout úspěšných výsledků při vedení lidí, vyjednávání či předvídání reakcí 

zaměstnanců. Je ale také třeba mít na paměti, ţe i stát dohlíţí na plnění povinností a práv 

zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

K vytváření zdravých zaměstnaneckých vztahů v podniku významně přispívá, jestliţe 

jsou všem zúčastněným stranám známá pravidla stanovena zákony a celostátně či 

mezinárodně platnými předpisy.  

Z důvodů aktuálních informací, které by potvrdily nebo vyvrátily teoretické poznatky, 

jsem také čerpala ze současného dění a zpráv, které se objevovaly v denním tisku či na 

různých pracovních portálech zaměřených na oblast personálního řízení.  

Doufám, ţe poznatky a návrhy uvedené v bakalářské práci budou zajímavými podněty 

pro podniky v jejich přístupu k zaměstnancům.  

Bakalářská práce staví na na zkušenostech a poznatcích získaných v průběhu působení 

v oblasti personálního řízení.  Nejedná se o návod, ale spíše doporučení, která se v mnoha 

případech osvědčila. Můţe se ale stát, ţe to, co je úspěšným řešením v jednom podniku, 

v prostředí jiného podniku nebude fungující nástroj.   
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