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1 Úvod 

V dnešních podmínkách rozsáhlosti podnikání v různých oborech je zřejmé, že právní 

úprava nemůže vždy vystihnout realitu konkrétního pracovního prostředí, jelikož se v každém 

podniku či odvětví prolínají vždy jiné množiny faktorů, které ovlivňují konkrétní práci.  

Kolektivní smlouva jakožto právo dohodnuté mezi smluvními stranami, které lépe 

umějí posoudit konkrétní situaci v podmínkách daného podniku více než abstraktní norma, 

může poskytnout prostor pro vyjednávání lepších podmínek pro zaměstnance, než jsou ty, 

které jsou dány ze zákona. Kolektivní smlouva je nástroj, na jehož základě vznikají nároky 

především zaměstnancům. Jelikož zaměstnanec by nemohl být vždy rovnocenným partnerem 

svému zaměstnavateli v podmínkách vyjednávání o svých pracovních podmínkách, existuje 

zde možnost zastoupení zaměstnanců zástupci zaměstnanců, kteří jsou pro vyjednání jeho 

pracovních podmínek v silnější vyjednávající pozici než je on sám a ty jsou pak zakotveny 

v dokumentu, na jehož základě zaměstnancům vznikají soudně vymahatelná práva. Tento 

dokument je všeobecně i právem znám pod názvem kolektivní smlouva.  

Vzhledem k tomu, že v podmínkách dnešní právní úpravy obsahu kolektivních smluv 

je v podstatě dovoleno vše, co není zákonem zakázáno, myslím si, že analýza konkrétní 

kolektivní smlouvy může být pro mou diplomovou práci zajímavá, především z hlediska práv, 

která smluvní strany sjednají pro zaměstnance nad rámec zákona. Dále zde bude existovat 

široký prostor pro úvahy, co by mohlo být sjednáno jinak a výhodněji pro zaměstnance 

podniku konkrétní kolektivní smlouvy.  

Cílem této diplomové práce bude analýza konkrétní kolektivní smlouvy, na jejíž 

základě bude přistoupeno k návrhům a opatřením, které by mohly být využity smluvními 

stranami pro tvorbu příští kolektivní smlouvy. K dosažení cíle této diplomové práce bude 

zvolena metoda porovnání kolektivní smlouvy se zákonem, analýza a metoda dedukce.  
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2 Právní úprava kolektivní smlouvy 
 

Problematika kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání je součástí pracovního 

práva.  Pracovní právo se dělí na dvě části – individuální a kolektivní. Jak už ze sám název 

individuálního pracovního práva napovídá, jedná se o vztah mezi jednotlivcem jakožto 

zaměstnancem na straně jedné a zaměstnatelem na straně druhé. Kolektivní pracovní právo 

upravuje vztahy mezi orgány zastupujících zájmy zaměstnanců na straně jedné a 

zaměstnavateli na straně druhé. Mluvíme o tzv. kolektivních pracovněprávních vztazích, 

někdy označovaných jako průmyslových vztazích.
1
 

 

Tato diplomová práce se bude zabývat části druhou, kterou je kolektivní pracovní 

právo a do které problematika kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání spadá. 

 

Právní úprava kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání vychází z českých 

zákonů a mezinárodních úmluv. Za nejvýznamnější zákony této problematiky lze považovat 

zákon  č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který vymezuje postup kolektivního 

vyjednávání, uzavírání kolektivní smlouvy, řešení sporů mezi účastníky a postup při stávkách 

a výlukách.  

Druhým významným zákonem je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále ZP). Pro kolektivní právo přinesla důležité změny novela ZP v roce 

2007 a 2012. Od roku 2007 je možné kolektivní smlouvu uzavřít také na dobu neurčitou pro 

stabilizaci okruhů pracovněprávních nároků a podmínek zaměstnanců, které se ve smlouvě 

sjednávají. Další změnou, kterou novela v roce 2007 přinesla je možnost uzavírání podnikové 

kolektivní smlouvy pro více zaměstnavatelů, což je významné zejména v rámci skupin 

podniků, například koncernů. Novela ZP platná od 1. 1. 2012 umožňuje jednostranně 

vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou. 
2
 

  Dalšími zákony je zákon č.83/1990, o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů, Listina základních práv a svobod, Ústava České republiky. 

 Z mezinárodních úmluv to je úmluva Mezinárodní organizace práce (dále MOP) č. 

87/1948 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, Všeobecná 

deklarace lidských práv a svobod, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

                                                 
1
 BĚLINA, Miroslav et al.  Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. 

ISBN 978-80-7400-186-4 
2
 Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy – trendy v roce 2012 

[online]. 14.5.2012 [cit. 14.2.2013]. Dostupné z:  http://kariera.ihned.cz/c1-55768230-kolektivni-vyjednavani-a-

kolektivni-smlouvy-trendy-v-roce-2012 



5 

 

právech, Evropská sociální charta, směrnice Rady 2006/109/ES o zřízení evropské rady 

zaměstnanců, směrnice Rady 94/45ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření 

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

území Společenství  a skupinách podniků působících na území Společenství, směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování 

zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
3
 

 

2.1 Kolektivní smlouva 

 První zmínka o uzavření kolektivní smlouvy sahá do 19. století. V této době se poprvé 

uzavřela v Anglii a to zejména pro řešení mzdových otázek dělníků. V 2. polovině 19. století 

se rozšířily také do Francie a Německa a pro další námezdní pracovníky. 

 V současné době je kolektivní smlouva nedílnou součástí každého velkého podniku. 

V průmyslově vyspělých státech jsou kolektivními smlouvami řešeny otázky mzdových a 

pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce, zavádění nových technologií, strukturální 

změny, rekvalifikačních podmínek, doplňkových sociálních dávek a služeb a otázky všech 

podstatných hospodářských a sociálních práv pracujících.
4
 

  

Kolektivní smlouva je specifický institut pracovního práva. Jsou to smlouvy, které 

v některých ze svých částí mají normativní charakter. Kolektivní smlouvy jsou výsledkem 

kolektivního vyjednávání a v některých případech se mohou stát důležitým pramenem práva. 

Kolektivní smlouva může totiž upravovat mzdová, platová práva a ostatní práva zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích a na druhé straně také práva a povinnosti smluvních stran.
5
 

Kolektivní smlouvy  jsou druhou nejvýznamnější skupinou pramenů práva hned za 

normativními právními akty. Považujeme je za tzv. normativní smlouvy, které jsou v právu 

chápany jako prameny práva ve formálním smyslu.
6
 

 

                                                 
3
 ERÉNYI et al.Základy pracovního práva. 2. aktualizované vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o. 2012. 147s. 

ISBN 978-80-7418-147-4. 
4
 BĚLINA, Miroslav et al.  Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. 

ISBN 978-80-7400-186-4. 
5
 BĚLINA, Miroslav et al.  Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. 

ISBN 978-80-7400-186-4. 
6
 GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita 

Brno, 2004. 672 s. ISBN 80-210-358-7 
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Definice kolektivní smlouvy podle Gavlase zní: ,,kolektivní smlouvy můžeme pojmově vymezit 

jako dvoustranné právní úkony mezi odborovými organizacemi na straně jedné a 

zaměstnavateli na straně druhé, jejichž obsahem je určení mzdových a dalších pracovních 

podmínek, a to v rámci daném pracovněprávními předpisy.“ 
7
 

 

2.1.1 Typy kolektivních smluv 

Podle platného právního stavu rozlišujeme v České republice dva typy kolektivních smluv: 

1) podnikové kolektivní smlouvy  

2) kolektivní smlouvy vyššího stupně  

 

Ad 1) Podnikové kolektivní smlouvy jsou smlouvy uzavírané mezi odborovou 

organizací nebo více odborovými organizacemi a zaměstnavatelem pro jeden podnik, 

případně pro jeho organizační jednotku. Neplatí však, že by podniková kolektivní smlouva 

musela být vždy uzavřena tak, aby platila pro celý zaměstnavatelský subjekt. Vedle 

podnikové kolektivní smlouvy, lze uzavřít i smlouvy pro jednotlivé organizační jednotky, 

např. pro odštěpné závody. Toho mohou využít zejména podniky s členitou organizační 

strukturou nebo místně odloučenými závody. Závodní kolektivní smlouva, která je uzavřena 

jménem podnikatelského subjektu, je vždy rovnocenná podnikové kolektivní smlouvě. Lze 

uzavřít také tzv. skupinovou kolektivní smlouvu, kdy jsou jednotlivé zaměstnavatelské 

subjekty seskupeny do tzv. holdingu. Mezi těmito smlouvami uzavřenými u jednoho 

podnikatelského subjektu, tzn. celopodnikovou a vedle ní i smlouvy na úrovni organizačních 

jednotek, neexistuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, ale tyto smlouvy jsou vždy 

rovnocenné.
8
  

Ad 2) Jedná se o kolektivní smlouvy přesahující rámec jednoho podniku, které jsou 

uzavírány pro více než dva zaměstnavatele (přičemž počet zaměstnavatelů není zákonem 

omezen) odborovou organizací, případně odborovými svazy s organizací či organizací 

zaměstnavatelů. Subjekty kolektivních smluv vyššího stupně tudíž bývají obvykle odborové 

svazy a organizace zaměstnavatelů. Obsah těchto smluv vychází především z výsledku 

jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky jako tripartitního orgánu ČR. 

                                                 
7
 GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita 

Brno, 2004. 672 s. ISBN 80-210-358-7, str.638. 
8
 BĚLINA, Miroslav et al.  Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. 

ISBN 978-80-7400-186-4. 
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 Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná pro zaměstnavatele, kteří se staly členy 

organizace zaměstnavatelů, a která uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně. Tato 

kolektivní smlouva platí také pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy 

z organizace zaměstnavatelů vystoupili. V podmínkách naši právní úpravy je možné rozšířit 

závaznost vyšší kolektivní smlouvy i na zaměstnavatele, kteří nejsou členem 

zaměstnavatelské organizace, která kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela.
9
 

 Z kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou vznikat práva jednotlivým 

zaměstnancům. Pokud by tomu tak bylo, není potřeba tyto nároky upravovat znovu 

v podnikových kolektivních smlouvách, ledaže by podniková úprava kolektivní smlouvy byla 

pro zaměstnance výhodnější a přiznávala jim více práv než kolektivní smlouva vyššího 

stupně.
10

 

 

2.2 Subjekty kolektivních smluv 

Proto, aby mohl vzniknout jakýkoliv právní vztah, musí být zaručen předpoklad 

existence jeho subjektů. Jelikož uzavření kolektivní smlouvy je dvoustranný právní úkon, tedy 

právní vztah mezi dvěma subjekty, je nutné si v souvislosti s kolektivní smlouvou tyto 

subjekty vymezit. 

Subjektem kolektivních smluv (či kteréhokoliv právního vztahu) může být pouze ten, 

kterému jsou z hlediska práv přiznané určité vlastnosti. Souborem těchto vlastností vznikne 

právnické nebo fyzické osobě právní subjektivita. Subjektem kolektivních smluv je tedy 

právnická či fyzická osoba, která má: 

1) způsobilost k právům a povinnostem – právem přiznanou způsobilost být 

nositelem práv a povinností, 

2) způsobilost k právním úkonům – vlastním jednáním zakládat právní vztahy, 

3) procesní způsobilost – vystupovat samostatně v procesních vztazích, 

4) deliktní způsobilost – nést odpovědnost za porušení právních vztahů.
11

 

 

 

                                                 
9
 BĚLINA, Miroslav et al.  Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 575 s. 

ISBN 978-80-7400-186-4. 
10

 GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita 

Brno, 2004. 672 s. ISBN 80-210-358-7 
11

 HRABCOVÁ, Dana et al. Sociální dialog -  vyjednávání v teorii a praxi.1. vydání. Brno: nakladatelství 

Doplněk, MU Právnická fakulta. 2008. 224 s. ISBN 978 – 80 – 210-4773-0. 
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Na straně zaměstnanců mohou být subjektem kolektivních smluv organizované skupiny 

zaměstnanců, tedy:  

- odborové organizace, 

- odborové organizace v podobě tzv. vyšších odborových orgánů (svazy). 

 

Na straně zaměstnavatelů mohou být subjekty kolektivních smluv: 

- osoby fyzické (zaměstnavatelé – fyzické osoby), 

- osoby právnické (zaměstnavatelé – právnické osoby), 

- organizace (svazy) zaměstnavatelů.
12

 

 

2.2.1  Odborová organizace 

Odborové organizace jsou zájmovými organizacemi, jejichž hlavním účelem je 

prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů svých členů. Normy českého 

pracovního práva považují odborovou organizaci za ochránce a reprezentanta hospodářských  

a sociálních zájmů všech zaměstnanců.  

 

Právní úprava odborové organizace 
 

Odborové organizace jsou nejčastější formou zaměstnaneckého zastoupení v České 

republice. I přesto, že se jedná o nejběžnější formu, nemá toto zastoupení samostatný právní 

předpis. Pravidla pro odborové organizace vycházejí z několika právních předpisů.  

Zákonná úprava respektuje především Úmluvu MOP č. 87 o svobodě sdružování a 

ochraně práva odborově se organizovat. Právo odborově se sdružovat upravuje také článek 27 

Listiny základních práv a svobod, jenž říká, že každý má právo sdružovat se s jinými na 

ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Vznik odborových organizací je pak 

upraven zákonem o sdružování občanů.
13

  

 

 

                                                 
12 HRABCOVÁ, Dana et al. Sociální dialog -  vyjednávání v teorii a praxi.1. vydání. Brno: nakladatelství 

Doplněk, MU Právnická fakulta. 2008. 224 s. ISBN 978 – 80 – 210-4773-0. 
13

 ERÉNYI et al.Základy pracovního práva. 2. aktualizované vydání. Ostrava: KEY Publishing s.r.o. 2012. 147s. 

ISBN 978-80-7418-147-4. 
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Postavení odborových orgánů a organizací je dáno také mezinárodními smlouvami a 

dokumenty: 

1) Všeobecná deklarace lidských práv, článek 23 odst. 4 – je zde obsaženo právo 

zakládat odborové organizace a přistupovat k nim, 

2) Mezinárodní pakt občanských a politických práv – obsahuje právo zakládat odborové 

organizace, 

3) Mezinárodní pakt hospodářských, sociálních a kulturních práv, článek 8 – toto 

ustanovení zaručuje odborovým organizacím právo na svobodnou činnost, které 

nepodléhá žádným omezením mimo ta, která mohou být z důvodu ochrany veřejného 

pořádku či bezpečnosti stanovena zákonem. 

4) Úmluvy Mezinárodní organizace práce:  

- úmluva č. 87 z 9. července 1948, o svobodě odborů a ochraně práva 

odborově se sdružovat (závazná pro ČR), 

- úmluva č. 98 z 1. července 1949, o právu se organizovat a kolektivně 

vyjednávat, 

- úmluva č. 154 z 20. června 1981, o podpoře kolektivním vyjednáváním 

(není pro ČR závazná).
14

 

 

Ad 4) Asi nejvýraznějším mezinárodním dokumentem týkajícího se kolektivních 

pracovněprávních vztahů je Úmluva č. 87/1948 o svobodě odborů a ochraně práva dobrovolně 

se sdružovat, která je pro náš stát závazná. Jejími principy jsou: 

- právo zaměstnanců a zaměstnavatelů ustavovat organizace podle vlastního uvážení 

a to bez předchozího schválení, stejně tak se stát členy těchto organizací a to za 

splnění jediné podmínky, kterou je podřízení se stanovám těchto organizací, 

- organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou oprávněni ke zpracování svých 

stanov a administrativních předpisů, svobodně zvolit své zástupce, zvolit si 

program své činnosti, organizovat své záležitosti a svou činnost, 

- veřejné orgány se musí zdržet jednání, které by vedlo k omezení tohoto práva, 

zásahu do práva nebo zabránění jeho zákonnému provádění, 

- organizace zaměstnanců nebo zaměstnavatelů nemohou být rozpuštěni nebo jim 

být zastavena činnost administrativní cestou, 
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- organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou oprávněni k ustavování federací či 

konfederací nebo se stát jejími členy. Každá organizace, federace či konfederace 

má právo stát se členem některé mezinárodní organizace zaměstnanců a 

zaměstnavatelů.
15

 

 

Charakteristika odborové organizace 
 
 Právní předpisy, které upravují pravidla vzniku odborových organizací a oprávnění 

v pracovněprávních vztazích používají pojmu odborová organizace, aniž by jej jakkoliv 

definovaly. Zákonodárce pravděpodobně vychází z předpokladu, že pojem odbory je 

notoricky znám a není třeba ho blíže definovat. S ohledem na tradici a historii odborového 

sdružování, společně se zakotvením práva sdružovat se do odborových organizací 

v mezinárodních pramenech práva, lze vysledovat některé definiční znaky odborové 

organizace. Mezi tyto znaky bývá řazena:  

1) svoboda sdružování, 

2) ochrana hospodářských a sociálních práva a zájmů svých členů, 

3) právní a ekonomická nezávislost, 

4) evidence orgány státu.
16

 

 

  Ad1) Svoboda sdružování znamená právo zaměstnanců zakládat zájmové organizace.  

Právo odborově se sdružovat je ústavně zakotveno koaličním právem v našem právním řádu, 

především Listině základních práv a svobod (čl. 20 a 27) a k jehož provedení byl vydán zákon 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Obsahem práva na sdružování v odborech je právo 

občana: 

- zakládat, měnit nebo rušit odborové organizace, 

- vstupovat do již existujících odborových organizací a vystupovat z nich, 

- sdružovat odborové organizace do federací a konfederací, 

- vstupovat s odborovými organizacemi, federacemi a konfederacemi do 

mezinárodních odborových organizací.
17
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Další podstatné právo je obsaženo v  Listině základních práv a svobod. Toto 

ustanovení říká, že počet odborových organizací nesmí být jakkoliv omezován a žádná 

z odborových organizací nesmí být zvýhodňována. Díky tomuto ustanovení se nevylučuje, 

aby u jednoho zaměstnavatele působilo hned několik odborových organizací. Stejně tak nesmí 

být omezen počet odborových organizací, ve kterých může být fyzická osoba členem.
18

 

 

Ad 2) Odborová organizace je odrazem vůle zaměstnanců sdružovat se k prosazování 

svých zájmů. Podle Úmluvy MOP č. 87 v čl.10 je odborovou organizací každé sdružení, které 

má za cíl podporovat a hájit zájmy pracujících. Výjimku tvoří prosazování zájmů a cílů 

politického charakteru. Nelze tedy usilovat o podíl na výkonu veřejné moci. V okamžiku, kdy 

by k takové situaci došlo, nemohly by vykonávat činnost na pracovištích, protože by se staly 

politickou stranou nebo hnutím. 
19

 

 

Ad3) Pro úspěšnou realizaci cílů odborových organizací, vytváří mezinárodní právo 

záruky nezávislé odborové činnosti, kterou jim zajišťuje nezávislost na ostatních subjektech, 

především na státu a jejich orgánech a zaměstnavatelích a jejich orgánech. 

Právní nezávislost je dána nezávislostí vzniku odborových organizací na státu nebo 

zaměstnavatelů. Legislativa upravuje pouze nezbytnou základní evidenci počtu odborových 

organizací. Další pravidla fungování si odbory stanovují samy, a to prostřednictvím vlastních 

stanov a jednacích řádů. Vytvářejí si tak vlastní ,,vnitrooborové právo“, přičemž státní orgány 

nemají právo zkoumat soulad těchto vnitřních norem s právním řádem. Výjimku tvoří obecné 

zásady platné v demokratickém státě. Členové sami organizují svou činnost, formulují si svůj 

program, mají právo sdružovat se do federací, konfederací a vstupovat do mezinárodních 

odborových sdružení. 

 Abychom mohli hovořit o ekonomické nezávislosti, musí odborová organizace 

hospodařit se svými prostředky sama na vlastní účet a snášet náklady vlastní činnosti, tzn. že 

musí mít vlastní zdroje příjmu. Těmito příjmy mohou být členské příspěvky, dary, výnosy 

z vlastní činnosti atd. Stát ani zaměstnavatel není oprávněn do tohoto hospodaření zasahovat 

ani ho kontrolovat.
20
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Ad 4) Stát může stanovit formální náležitosti potřebné pro vznik odborové organizace. 

Tyto náležitosti však nemohou mít charakter státního schválení nebo regulace vzniku odborů. 

Tyto náležitosti nesmějí vést k nepřímému zákazu činnosti odborové organizace. V důsledku 

tohoto principu je skutečnost, že se odborová organizace nezodpovídá ze své činnosti státu 

pouze svým členům. Činnost odborové organizace nemůže být státem pozastavena ani jím 

nemůže být rozpuštěna.
21

 

 

Vznik odborové organizace 

 Odborová organizace je právnickou osobou, konkrétně občanským sdružením. 

Pravidla jejího vzniku se proto budou řídit zákonem č. 83 /1990 Sb. o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

V tomto zákoně je však vyslovena výjimka, vztahující se právě k založení odborové 

organizace. Všechna občanská sdružení totiž vznikají na základě návrhu na registraci, na 

jehož základě při splnění zákonem stanovených podmínek dojde k registraci, kterou provede 

Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto registrace může, z důvodů uvedených v zákoně o 

sdružování, ministerstvo odmítnout. V tomto spočívá již výše zmíněná výjimka, jelikož  

odborová organizace nevzniká registrací, nýbrž evidencí. Nutnost této výjimky uvedené v § 

9a zákona o sdružování, je dána existencí principu právní nezávislosti odborů a garanci práva 

na svobodné odborové sdružování. Ministerstvo v případě vzniku evidencí, nepodrobuje 

návrh na evidenci žádnému přezkumu a ani o vzniku odborové organizace nijak nerozhoduje. 

Odborová organizace bez dalšího vznikne na základě podání návrhu na její evidenci bez 

předchozího povolovacího procesu.
22

 

Návrh na evidenci musí podat minimálně 3 osoby, které jsou ochotné k založení 

odborové organizace, přičemž se nemusí jednat o zaměstnance jednoho zaměstnavatele. Aby 

mohla odborová organizace u zaměstnavatele vzniknout, musí být alespoň jeden ze 

zakládajících členů zaměstnancem daného zaměstnavatele. Další podmínkou vázanou na 

osoby zakládajících členů je minimální věk 18- ti let alespoň jednoho zakladatele. 

 Tito tři členové založí tzv. přípravný výbor. Vznik přípravného výboru je prvním 

stupněm založení odborové organizace. Povinností přípravného výboru je připravit návrh 
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stanov a ustanovit členskou schůzi, na které budou tyto stanovy schváleny a rovněž dojde 

k volbě členů do orgánů odborové organizace.  

Ve druhém stupni je přípravný výbor povinen oznámit vznik odborové organizace 

Ministerstvu vnitra České republiky a podat návrh na její evidenci. Návrh na evidenci členové 

přípravného výboru podepíší a uvedou svá jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. K návrhu 

na evidenci je podle zákona nutno přiložit stanovy ve dvojím vyhotovení, které mají povinné 

náležitosti. Jsou jimi: 

- název sdružení, 

- sídlo, 

- cíl jeho činnosti, 

- orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

- ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem, 

- zásady hospodaření. 

Odborová organizace se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy byl 

Ministerstvu vnitra ČR doručen návrh na její evidenci. 
23

 

 

2.2.2  Odborové svazy 

Mimo organizací, které jsou založené v rámci jedno zaměstnavatele, existuje možnost 

sdružování zaměstnanců konkrétního průmyslového odvětví nebo konkrétní profese. Tyto 

odborové svazy provádějí svou činnost u jednotlivých zaměstnavatelů prostřednictvím tzv. 

základních organizací. I v tomto případě je možná pluralita odborových organizací, takže u 

jednoho zaměstnavatele může působit např. jedna základní organizace odvětvového 

odborového svazu a dvě podnikové odborové organizace. 

Odborové svazy podporují své základní odborové organizace na podnikové úrovni a to 

výkonem odborného poradenství. Odborové svazy jsou také oprávněny uzavírat kolektivní 

smlouvy vyššího stupně.
24

 

 Odborové svazy se mohou společně s podnikovými odborovými organizacemi 

sdružovat do konfederací. V ČR je největší  a nejrozsáhlejší konfederací Českomoravská 
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konfederace odborových svazů (ČMKOS). ČMKOS při podpoře sdružených odborových 

svazů a odborových organizací vystupuje na celostátní úrovni při tripartitních jednání, což je 

jednání mezi vládou, odborovými organizace a organizacemi zaměstnavatelů.
25

 

2.2.3  Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace 

Zaměstnavatel je neodmyslitelnou součástí kolektivního práva a významným 

subjektem kolektivních vztahů. Zaměstnavatelem může být právnická osoba, fyzická osoba, 

stát nebo organizace zaměstnavatelů.  

Je – li podnikatelem fyzická osoba, může kolektivní smlouvu uzavřít ona sama nebo 

za ní může jednat osoba jí pověřená. Statutární orgán jedná v případě zaměstnavatele, který je 

právnickou osobou. Za zaměstnavatele který je právnickou osobou mohou jednat také členové 

či zaměstnanci tohoto zaměstnavatele, pokud tak stanoví vnitřní předpis nebo je to vzhledem 

k pracovnímu zařazení obvyklé. Za stát jako zaměstnavatele činí právní úkony a tedy i 

uzavření kolektivní smlouvy, příslušná vedoucí organizační složka státu, případně jiní 

zaměstnanci k tomuto určeni, za podmínek stanovených zákonem o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích. 
26

 

Stejně jako zaměstnancům, není zaměstnavatelům odepřeno právo na sdružování 

k obhajobě hospodářských a sociálních zájmů, které je zakotveno jak v Listině základních 

práv a svobod, tak úmluvou o svobodě sdružování. Právě podle úmluvy o svobodě 

sdružování, se podle znaků odborové organizace, považuje za odborovou organizaci také 

každá organizace hájící zájmy zaměstnavatelů. I když v našich podmínkách nejsou sdružení 

zaměstnavatelů, jejichž cílem a posláním je obhajoba práv a zájmů zaměstnavatelů, za 

odborové organizace považovány, o odbory se ve smyslu úmluvy o svobodě sdružování 

jedná. Z výše uvedeného vyplívá, že organizacím zaměstnavatelů náleží stejné garance 

svobody sdružování, právní nezávislosti a ochrany před administrativním rozpuštěním, jako 

odborové organizaci hájící hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.
27

   

V podmínkách našeho státu se zaměstnavatelé mohou sdružovat do 

zaměstnavatelských organizací především na odvětvovém principu. Tak vznikly a existují 

například Sdružení automobilového průmyslu, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 

Zemědělský svaz nebo Svaz českých a moravských výrobních družstev. Tyto 
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zaměstnavatelské organizace se dále mohou sdružovat do organizací, které jsou zákonem o 

sdružování označovány za svazy. Tyto svazy pak mohou působit na regionální a nadnárodní 

úrovni a obhajovat zájmy zaměstnavatelů v rámci tohoto pole působnosti. V České republice 

je za nejvýznamnější zaměstnavatelské organizace, působící na národní úrovni a sdružující 

zaměstnavatele a zaměstnavatelské svazy z různých odvětví, považován Svaz průmyslu a 

dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.
28

 

Svazy zaměstnavatelů zastupují zájmy svých členů v tripartitních jednání a jsou 

oprávněny k uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně
29

 

 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ( dále jen KZPS) je 

otevřeným nezávislým zájmových sdružením založené podle zákona č. 83/90 Sb., o 

sdružování občanů. Členy KZPS tvoří sedm zaměstnavatelských svazů působících v oblasti 

stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, 

důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a 

sociálních služeb. 

Konfederace hájí zájmy svých členů prostřednictvím: 

- prosazováním specifických zájmů v oblasti legislativy a v dalších oblastech, 

- formulací společných podnikatelských a zaměstnavatelských zájmů svých členů a 

jejich prosazením v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními 

zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách 

konzultací s vládou, 

- spoluprácí se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, 

Agrární komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu a dalšími. 

 

Členství v konfederaci je dobrovolné, jejími členy mohou být podnikatelské a 

zaměstnavatelské svazy a jiná sdružení, která zastupují podnikatelské, zaměstnavatelské a 

profesní zájmy svých členů a souhlasí s jejím statusem. Členy nemohou být právnické osoby, 
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jsou – li sdruženy v členské organizaci konfederace. Členskými organizacemi mohou být 

pouze zaměstnavatelské svazy a sdružení, nikoliv jednotlivé podniky.
30

 

 

2.2.4  Stát a tripartita 

Stát je významným subjektem kolektivních pracovních vztahů a to hned v několika 

odlišných rolích. Vytváří vhodné právní prostředí tvorbou legislativy, výkonem soudnictví, 

kontrolních systémů a dalšími nástroji ovlivňujících kvalitu a celkový právní rámec fungování 

těchto vztahů. Důležité postavení státu je v tripartitních jednáních, v orgánech tzv. tripartity. 

Zde je stát zastoupen místopředsedy vlády a některými ministry. Jednání orgánů tripartity, 

sjednávání dohod na různých úrovních, vyjednávání, konzultace apod. mezi státem a jeho 

orgány na straně jedné a zastupitelskými organizacemi zaměstnavatelů či zaměstnanců na 

straně druhé, jsou obecně nazývány sociálním dialogem.
31

 (o sociálním dialogu a tripartitě viz 

dále). 

 

Sociální dialog 

 Důležitou podstatou kolektivního pracovního práva je svobodné a autonomní 

vyjednávání. Jedná se o vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Právo 

svobodného a autonomního vyjednávání demonstruje výraz sociální dialog, ve kterém se toto 

právo výrazně promítá. 

 Sociální dialog dává zaměstnavatelům a zaměstnancům možnost k výměně názorů a 

vytváří předpoklady ke sbližování stanovisek zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří 

mohou tímto dialogem lépe pochopit své vzájemné problémy a požadavky. Sociální dialog je 

právem podpořen články 138 a 139 Smlouvy o založení ES. Článek 138 stanoví, že strany 

mají podporovat konzultace mezi sociálními partnery a článek 139 upravuje možnost 

uzavírání dohod mezi sociálními partnery a proces jejich implementace.
32
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Hlavním cílem sociálního dialogu je: 

- dojednat soubor pravidel, který bude určovat podmínky zaměstnaneckého vztahu, 

- určení vztahu mezi stranami procesu. 

 

Předmětem sociálního dialogu je každé jednání mezi subjekty kolektivního pracovního 

práva týkající se otázek práce, pracovních a mzdových podmínek. Předmětem tohoto dialogu 

tedy může být  jakýkoliv okruh problémů týkající se výše zmíněných otázek.
33

 

 

Tripartita 

 Uplatnění sociálního dialogu probíhá nejčastěji prostřednictví institutu nazývaného  

,,tripartita“. Jedná se o důležitý orgán v otázkách týkajících se projednávání pracovních 

podmínek. Výjimečnost tohoto orgánu spočívá také v tom, že se jednání neúčastní tradičně 

jen odbory a zástupci zaměstnavatelů, ale také stát. Tento orgán je tedy zastoupen třemi 

stranami:  

1. zaměstnanci (zastoupeni odbory) 

2. zaměstnavateli (zastoupenými sdružením zaměstnavatelů) 

3. státem (zastoupený vládou) 

 

Můžeme říci, že tripartita je formou komunikace mezi výše zmíněnými stranami subjektů, 

které jsou ustavovány na úrovních komunálních, regionálních, celostátních i mezinárodních. 

Tripartita zajišťuje udržení sociálního smíru, má své důležité zastoupení při tvorbě, aplikaci a 

realizaci pracovního a práva sociálního zabezpečení. Tohoto dosahuje prostřednictví 

formulace základní filozofie a sociální politiky příslušného mocenského orgánu zúčastněného 

na jednání tripartity. 
34

 

 Obsahem jsou již tradičně práva a povinnosti zúčastněných subjektů, ale také chování 

subjektů tripartity. Obsah tripartity je dán zákonem prostřednictvím právních norem, statutů, 

organizačními a jednacími řády orgánů apod. 

 Předmětem tripartity jsou společenské vztahy, které vzniknou při tvorbě 

ekonomického a sociálního prostředí pro práci a kapitál. Charakteristickým znakem těchto 

vztahů tripartity je, že ne pokaždé musí být tyto vztahy upraveny právem. 

                                                 
33
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V České republice není princip tripartity uplatňován příliš dlouho, jelikož do roku 

1989 nebylo možné ustanovit třetí subjekt tohoto institutu, kterým byl zaměstnavatel. Stát a 

zaměstnavatel splývali v jeden subjekt. Zákony, které po roce 1989 iniciovali vznik tripartity 

byly zákon č. 120/1990 Sb., kterým jsou upraveny některé vztahy mezi odborovými 

organizacemi a zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Orgány 

tripartity však vznikly jako mimoprávní instituty.
35

 

 

Rada hospodářské a sociální dohody 

 V současné době působí v ČR jako tripartitní orgán tzv. Rada hospodářské a sociální 

dohody. Rada hospodářské a sociální dohody (dále jen RHSD), která vznikla v roce 1990 je 

institucionalizovanou platformou, jejíž účelem je vedení sociálního dialogu mezi vládou, 

odbory a zaměstnavateli. Činnost RHSD je vykonávána podle schváleného statutu a podle něj 

působí jako společný dobrovolný, dohadovací a iniciativní orgán vlády, odborů a 

zaměstnavatelů, jejíž sídlem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Cílem RHSD je 

dosáhnout shody v základních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a udržet sociální 

smír, který je předpokladem  pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. Tohoto 

cíle by mělo být dosaženo prostřednictví příslušné formy sociálního dialogu. Mezi hlavní 

oblasti projednávání, ke kterým se tripartita vyjadřuje, patří hospodářská politika, 

pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost, mzdy a platy, veřejné služby 

a veřejná správa, bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, postavení ČR 

v rámci EU. 

 Orgány RHSD tvoří předsednictvo, pracovní skupiny, týmy a sekretariát. Vrcholným 

orgánem RHSD je plenární schůze, tvořena předsedou vlády ČR, zástupci vlády, kteří jsou 

reprezentování sedmi ministry vlády, sedm zástupců reprezentující zájmy odborových 

zaměstnavatelských konfederací. Obsahem jednání plenární schůze je projednání  koncepcí a 

návrhů zákonů, základních směrů a trendů rozvoje, dále řeší situace ohrožující sociální smír či 

vyhodnocuje rozpory mezi partnery či problémy oblastí, které jsou zmíněny viz. výše. 

Plenární schůze má danou formu jednání schůze a to tím, že stanovuje program zasedání, 

který je předem navržen Předsednictvem RHSD. Na návrh Předsednictva jsou schůzí 

jmenováni vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR. Tato schůze zasedá 
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jednou za dva měsíce nebo na žádost delegace vlády předseda RHSD svolá mimořádnou 

plenární schůzi.
36

 

 Výsledkem projednávání tripartity jsou většinou dohody řešící určité problémy 

sociálního charakteru. Tyto dohody však nejsou právními dokumenty. Touto dohodou se 

vláda pouze zavazuje k vydání právního předpisu v rozsahu a obsahu na kterém se orgány 

tripartity dohodly.
37

 

 

2.3  Formy působení zástupců zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích 

 Působení zástupců zaměstnanců u zaměstnavatelů je realizováno primárně 

prostřednictvím oprávnění a práv, které jim přiznává zákoník práce a další právní předpisy. 

Většina těchto práv náleží pouze odborové organizaci. Podle platné pracovněprávní úpravy 

jsou vztahy mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi výslovně upraveny jako právo 

na:  

1) na informování 

2) na projednání 

3) na spolurozhodování 

4) kontroly 

5) na účast v legislativním procesu 

6) zastupování svých členů v soudním řízení 

7) na kolektivní vyjednávání
38

 

 

Právo na informování  

Právo na informace přiznává zákoník práce v ustanovení § 276 odst. 1 samotným 

zaměstnancům zaměstnavatele. 

Právo na informace představuje významné právo pro zaměstnance, jelikož jeho 

prostřednictvím mohou získat přehled o záležitostech týkajících se mimo jiné i budoucího 

směřování, ekonomické a hospodářské situace jejich zaměstnavatele. Znalost těchto podmínek 
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umožní zaměstnancům odhadnout perspektivu zaměstnavatele, jistotu jejich postavení a 

předvídatelnosti vývoje jejich pracovních, ale i životních podmínek.
39

 

  Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen informovat a projednat okruh 

záležitostí, které je rozhodnut učinit. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí zástupce pro oblast 

BOZP, je tak nucen učinit přímo vůči jednotlivým zaměstnancům a to v minimálním rozsahu 

určený zákonem, v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby ho mohli zaměstnanci 

posoudit a vyjádřit své stanovisko před uskutečněným rozhodnutím. Povinností 

zaměstnavatele je informovat všechny zaměstnance, tj. i v případě pokud u zaměstnavatele 

působí více zástupců zaměstnanců – odborová organizace, rada zaměstnanců či zástupce pro 

oblast BOZP. V tomto případě musí být informační povinnost splněna vůči všem těmto 

subjektům. Výčet informací, které je zaměstnavatel povinen zaměstnancům poskytnout je 

vymezen v §279 ZP.
40

 

 Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, může zaměstnavatel povinnost 

informovat rozdělit mezi zaměstnavatele a odborovou organizaci. Zaměstnavatel nemusí sám 

zajišťovat, aby se informace dostala ke každému jednotlivému zaměstnanci, neboť to je již 

úkolem zástupců zaměstnanců. Ve chvíli, kdy odborová organizace od zaměstnavatele obdrží 

zákonem stanovené informace, je povinna zajistit, aby tyto informace byly předány všem 

jednotlivým zaměstnancům.
41

 

 Okruhem povinných záležitostí, o kterých je zaměstnavatel povinen informovat, je 

podle ustanovení § 279 odst. 1 zákoníku práce: 

- ekonomická a finanční situace zaměstnavatele a její pravděpodobný vývoj (není 

povinné, pokud má zaměstnavatel méně než 10 zaměstnanců), 

- činnost zaměstnavatele, její pravděpodobný vývoj, její důsledky na životní prostředí a 

jeho ekologická opatření (není povinné, pokud má zaměstnavatel méně než 10 

zaměstnanců), 

- právní postavení zaměstnavatele a jeho změny, 

- základní otázky pracovních podmínek a jejich změn, 
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- opatření, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace a další.
42

 

 

Právo na projednání 

 Projednáním se s ohledem na směrnici ES míní jednání mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci, výměna stanovisek mezi těmito subjekty a vysvětlení za účelem dosáhnout 

shody. Povinností zaměstnavatele je zajistit projednání základních okruhů otázek 

informováním zástupců zaměstnanců (popř. jednotlivé zaměstnance, pokud zástupci u  

zaměstnavatele nepůsobí) s dostatečným předstihem tak, aby zaměstnanci mohli k projednané 

záležitosti zaujmout stanovisko, vyjádřit ho a uplatnit právo obdržet na své stanovisko 

odůvodněnou odpověď nebo požadovat dostatečné informace, vysvětlení či osobní jednání se 

zaměstnavatelem.
43

   

 Rozdíl mezi informováním a projednání spočívá v tom, že má – li zaměstnavatel splnit 

svou povinnost projednat, nestačí pouze přenést informace k zaměstnancům nebo jejich 

zástupcům, ale musí s nimi o těchto záležitostech jednat. Okruh projednávaných záležitostí, 

které zaměstnavatel musí projednat, lze rozdělit do dvou okruhů. První okruh otázek se týká 

celého kolektivu zaměstnanců, které v komunikaci zaměstnavatele se zaměstnanci 

reprezentuje odborová organizace. Jedná se především o záležitosti týkající se: 

- pravděpodobného hospodářského vývoje u zaměstnavatele, 

- zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, 

- nejnovější stav a struktura zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 

zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, 

- BOZP v rozsahu stanoveném zákoníkem práce.
44

 

Dalším okruhem záležitostí k projednání se týkající se pouze jednotlivých zaměstnanců či 

určitých skupin zaměstnanců. V tomto případě svědčí právo na projednání pouze odborové 

organizaci. 

S odborovou organizací je zaměstnavatel povinen navíc projednat: 

- ekonomickou situaci zaměstnavatele, 

- množství práce a pracovní tempo, 
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- změny organizace práce, 

- systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, 

- systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

- projednání výpovědi, 

- další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.
45

 

 

Spolurozhodování 

 Zákoník práce stanoví povinnost zaměstnavatele získat předchozí souhlas odborové 

organizace k uskutečnění určitých opatření. Právo na spolurozhodování má pouze odborová 

organizace. Rada zaměstnanců ani zástupce pro oblast BOZP toto právo nemají. Zákoníkem 

práce je stanovena zásada, dle které by byl bez souhlasu odborové organizace úkon neplatný. 

Podle tohoto ustanovení, ale vyplívá, že i když souhlas odborové organizace zaměstnavatel 

nezíská, neznamená to, že by došlo k automatické neplatnosti právního úkonu. Úkon by byl 

neplatný jen pokud to výslovně stanoví zákon. Zaměstnavateli tak v případě porušení 

povinnosti může hrozit pokuta od inspektorátu práce.
46

 

 

 Kontrola 

 Podle zákoníku práce náleží odborové organizaci oprávnění vykonávat kontrolu nad 

dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele. Nálezem Ústavního soudu z roku 

2008 bylo toto právo významně omezeno. Před rokem 2008 byly odborové organizace 

oprávněny vstupovat na pracoviště zaměstnavatele, vyžadovat potřebné informace a podklady 

či zastavit výrobu u zaměstnavatele, pokud se odborová organizace domnívala, že u 

zaměstnavatele docházelo k porušování pracovněprávních vztahů. Podle současné zákonné 

úpravy, náleží odborové organizaci vykonávat právo kontroly výhradně nad stavem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen dle § 322 ZP umožnit 

odborové organizaci např. možnost prověření, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní 

úrazy, možnost pravidelně prověřovat pracoviště, umožnit účast při jednáních o otázkách 

BOZP atd. Náklady vzniklé výkonem nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát.
47
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Právo na účast v legislativním procesu 

 Zákoník práce v ustanovení §320 odst. 1 a 2 dává odborovým organizacím i 

organizacím zaměstnavatelů právo na projednání návrhů zákonů a ostatních právních předpisů 

týkajících se zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a 

sociálních podmínek, a návrhy prováděcích pracovněprávních předpisů. Tím se rozumí, že 

návrhy zákonů nebudou projednávány zvlášť s každou odborovou organizací či organizací 

zaměstnavatelů, nýbrž s odborovými a zaměstnavatelskými sdruženími, které působí 

zpravidla na národní, regionální, případně odvětvové úrovni a mohou tedy formulovat závěry 

a podávat stanoviska jménem širší skupiny zaměstnanců či zaměstnavatelů.
48

 

 

Právo zastupovat zaměstnance v soudním řízení 

  Zvláštní oprávnění odborové organizace zakládá ustanovení § 26 občanského 

soudního řádu. Odborová organizace podle tohoto ustanovení může zastupovat v řízení 

účastníka, který je členem odborové organizace. Výjimku tvoří obchodní a trestní záležitosti. 

Nejčastěji dochází k zatupování účastníka odborovou organizací ve věci pracovněprávního 

sporu.
49

 

 

2.4 Obsah kolektivních smluv 

 Obsah kolektivních smluv je zákoníkem práce vymezen jen rámcově v § 20. § 23 odst. 

1 ZP naznačuje možnost úpravy v kolektivní smlouvě mzdových nebo platových práv, 

ostatních práv zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a nakonec také práva a povinnosti 

smluvních stran výše zmíněné smlouvy. Z tohoto nepříliš zřetelného ustanovení plyne 

existence dvou druhů závazků obsažených v kolektivní smlouvě: 

 

1) individuální závazky mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

2) závazky smluvních stran kolektivní smlouvy (odborové organizace a 

zaměstnavatelé).
50
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V kolektivní smlouvě se můžeme setkat se třemi typy závazků: 

1) Normativní závazky zakládající práva jednotlivých zaměstnanců. Normativní závazky 

jsou pramenem pracovního práva. (Jsou to ustanovení, která zakládají mzdová či 

platová o ostatní práva v pracovněprávních vztazích jednotlivých zaměstnanců) 

2) Obligační nebo - li smluvně právní. Zakládají pouze závazky smluvních stran a 

nestávají se pramenem práva. (Např. kolektivní práva zaměstnanců týkající se oblasti 

BOZP, hygieny práce, úpravy pracovišť, hromadný růst mezd, atd.) 

3) Proklamativní závazky – ty mohou být obsaženy v některých kolektivních smlouvách, 

ale nejsou závazky v pravém slova smyslu, neboť nejsou pramenem práva a 

nezakládají žádné závazky stran.
51

 

 

Zákonné úpravy, podle kterých se uzavírání kolektivních smluv řídí, neobsahují žádné 

povinné obsahové vymezení kolektivních smluv. Současná právní úprava poskytuje smluvním 

stranám větší prostor pro smluvní volnost stran, než tomu bylo v předchozích úpravách. 

Strany si samy určují konkrétní obsah kolektivní smlouvy. Tohoto bylo dosaženou novelou 

zákoníku práce, který je založen na principu ,, co není zakázáno, je povoleno“. Tento princip 

umožňuje stranám vymezit v kolektivních smlouvách nároky v rámci i nad rámec 

pracovněprávních předpisů. Vyšší a další práva nad rámec právní úpravy, lze sjednávat jak 

v podnikových kolektivních smlouvách, tak v kolektivních smlouvách vyššího stupně. Může 

se jednat zejména o zkracování délky pracovní doby, zavedení konta pracovní doby, sjednání 

výše dovolené nad zákonem stanovený limit, rozšiřování okruhu případů překážek v práci, 

stanovení delší doby pracovního volna nebo vyššího práva na náhradu mzdy nebo platu.
52

 

V kolektivních smlouvách se mohou vyskytovat řady závazků, z nichž nevznikají 

žádná práva jednotlivým zaměstnancům. Jedná se o tzv. kolektivní závazky povahy smluvně 

právní. Může se jednat o otázky týkající se především pracovní doby, jako je např. hromadná 

úprava pracovní doby, práce přesčas, práce ve dnech pracovního klidu, noční práce apod. 

Dalšími závazky smluvně právního charakteru jsou závazky upravující otázky, které bude 

zaměstnavatel projednávat s odborovou organizací nebo o nichž ji bude informovat. Rozsah 

závazků smluvně právního charakteru může být široký. Může se například jednat o 

uvolňování zaměstnanců z důvodů organizačních změn. Podniková kolektivní smlouva by 

také měla obsahovat opatření týkající se zamýšlených strukturálních změn, organizačních 
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nebo racionalizačních opatření, opatření zabraňující hromadného propouštění, závazky 

směřující k vytváření nových pracovních míst či provádění rekvalifikací. Dnešní doba přináší 

v kolektivní smlouvě stále častější výskyt různých forem důchodového pojištění a to mimo 

soustavu státního sociálního zabezpečení. Výčet všech závazků smluvně právní povahy není 

možné v této práci popsat, neboť vždy záleží na konkrétních podmínkách, na kterých se 

smluvní strany v rámci své smluvní volnosti domluví a které budou určovat obsah konkrétní 

kolektivní smlouvy.
53

  

 

2.5 Platnost, účinnost a závaznost kolektivních smluv 

2.5.1  Platnost 

 Jednou z podmínek platností kolektivní smlouvy je dodržení její zákonné formy. 

Kolektivní smlouva je platná, pokud jsou při jejím přijímaní splněny všechny požadované 

náležitosti. Zákoník práce stanoví, že k platnosti smlouvy je třeba její písemná forma a 

podpisy smluvních stran na téže listině. Hlavním důvodem nutnosti písemné formy, která je 

vyžadována zákoníkem práce, je dána především proto, že kolektivní smlouvy jsou ve své 

normativní části pramenem práva.
54

 

Kromě toho, že pro platnost kolektivní smlouvy se musí její subjekty řídit požadavky 

danými zákoníkem práce, musí být splněny i další náležitosti právního úkonu upravených 

v občanském zákoníku. Ten stanoví, že zde musí existovat skutečná, omylu prostá, svobodná 

a vážná vůle kolektivní smlouvu uzavřít. Projev této vůle musí být srozumitelný a určitý. 

Plnění vyplívající z kolektivní smlouvy musí být možné a dovolené a v žádném případě nesmí 

být v rozporu s dobrými mravy a se zákonem, případně zákon obcházet. Zákoníkem práce je 

stanovena zvláštní náležitost kolektivní smlouvy, podle které nesmí kolektivní smlouva 

upravovat práva a povinnosti v pracovněprávním vztahu zaměstnanců v menším rozsahu, než 

v jakém jsou uvedena v kolektivní smlouvě vyššího stupně, která může být pro 

zaměstnavatele závazná, buď z důvodu jeho členství v organizaci zaměstnavatelů, která ji 

uzavřela nebo na základě rozšíření její závaznosti.
55
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Pokud by výše zmíněné náležitosti kolektivní smlouva neobsahovala, byl by dán 

důvod pro neplatnost kolektivní smlouvy. V této souvislosti je nutno zmínit, že na kolektivní 

smlouvu se vztahuje princip relativní neplatnosti právních úkonů. V úvahu je třeba vzít § 40 a, 

§ 41 občanského zákoníku. § 40 zákoníku práce říká, že právní úkon, který by nesplňoval 

výše popsané náležitosti, je považován za platný v případě, pokud se této neplatnosti nikdo 

nedovolá. K dovolání neplatnosti postačí, pokud například jedna ze smluvních stran 

prokazatelně oznámí druhé straně, že smlouvu či jednu z její části považuje za neplatnou. 

Právo dovolat se neplatnosti zaniká uplynutím promlčecí lhůty tří let.  

Pro neplatnost právního úkonu je rovněž možno uplatnit právní úpravu občanského 

zákoníku, kterou umožňuje § 41 občanského zákoníku. Ten stanoví částečnou neplatnost 

právního úkonu. Pokud se důvod neplatnosti vztahuje jen na část smlouvy, stane se neplatnou 

pouze tato část, ale pouze za předpokladu, že z povahy nebo obsahu smlouvy, případně 

z okolností za nichž došlo k uzavření kolektivní smlouvy nevyplývá, že tuto část nelze oddělit 

od ostatního obsahu.
56

 

2.5.2  Účinnost kolektivní smlouvy 

Účinnost kolektivní smlouvy znamená časový horizont, který určuje práva a 

povinnosti podle obsahu, který si smluvní strany ve smlouvě vymezili. Tato doba je zákonem 

označována jako doba účinnosti. Strany si v této smlouvě samy určí, na jak dlouho bude tato 

smlouva sjednána. Podle § 26 odst. 1 ZP může být smlouva uzavřena na dobu určitou, tj. na 

tak dlouhou dobu, která je v ní výslovně určena. V kolektivní smlouvě je možnost dohodnout 

různou dobu účinnosti jednotlivých závazků. Smluvní strany se mohou dohodnout na delší 

účinnosti určitých závazků, než je zbytek kolektivní smlouvy a to proto, aby bylo možné ještě 

před uzavřením nové kolektivní smlouvy poskytovat plnění podle dosavadní kolektivní 

smlouvy..
57

 

Nový zákoník práce umožňuje uzavřít kolektivní smlouvu také na dobu neurčitou. 

Taková smlouva může být vypovězena se zákonnou vypověditelnou lhůtou 6 měsíců s tou 

podmínkou, že zákoník práce stanoví dobu 6 měsíců, po které lze smlouvu nejdříve 

vypovědět. Z tohoto ustanovení lze automaticky vyvodit, že kolektivní smlouva uzavřená na 

dobu neurčitou, musí mít dobu účinnosti minimálně 13 měsíců. Jedná se o stabilizační prvek 
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pro zajištění sociálního smíru mezi oběma smluvními stranami, který zajistí jeho trvání po 

dobu minimální jednoho roku.
58

 

Ukončení účinnosti kolektivní smlouvy může být vázáno na splnění určité podmínky. 

Takovou podmínkou může být například uzavření nové kolektivní smlouvy, která nahradí tu 

dosavadní. Kolektivní smlouva vázaná na splnění takové podmínky bude tedy účinná až do 

doby, než ji nahradí nově uzavřená kolektivní smlouva. V takovém případě musí smlouva 

obsahovat údaj o nejzazší době své účinnosti.
59

 

Podle § 26 odst. 2 ZP nastává účinnost kolektivní smlouvy od prvního dne období, na 

které byla uzavřena, a končí uplynutím stanoveného období, pokud doba účinnosti některých 

práv či povinností nebyla v kolektivní smlouvě sjednána odchylně, tak jak bylo zmíněno viz. 

výše.
60

 

2.5.3  Závaznost kolektivní smlouvy 

 Závaznou se kolektivní smlouva stává jejím platným uzavřením. Její závaznost pak 

končí uplynutím doby její účinnosti.  

 Kolektivní smlouva je podle ustanovení § 25 ZP závazná pro: 

- smluvní strany, 

- zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela 

kolektivní smlouvu vyššího stupně a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti 

kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, 

- zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo 

odborové organizace, 

- odborové organizace, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně 

odborová organizace. 

 

Zvláštní situace může nastat v případě přechodu práv a povinností přejímajícího 

zaměstnavatele. Přechází na něj totiž také práva a povinnosti určené v kolektivní smlouvě, 

platné u zaměstnavatele dosavadního a to bez nutnosti toho, aby byl přejímající zaměstnavatel 

smluvní stranou kolektivní smlouvy. Tato převzatá kolektivní smlouva bude ovšem závazná 

pouze pro zaměstnance dosavadního zaměstnavatele. 
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Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

 Kolektivní smlouva vyššího stupně je obvykle ujednání mezi svazem zaměstnavatelů a 

odborovým svazem. V důsledku rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně se 

taková kolektivní smlouva může stát závaznou i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členy 

organizace zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu uzavřela.
61

 

 Cílem rozšiřování závaznosti je především sjednocení pracovněprávních podmínek 

v odvětví a odstranění neopodstatněné konkurenční výhody, kterou získávají někteří 

zaměstnavatelé díky nízkým nákladům souvisejících s nepřiměřenou nízkou cenou práce, jež 

je odrazem velmi nízké úrovně mzdových a dalších práv zaměstnanců. Díky tomu, že se 

v takové smlouvě vyskytuje úprava určitých práv (mzdových, na dovolenou, pracovní doby, 

placených překážek v práci apod.), závaznost takové kolektivní smlouvy znamená i vyšší 

náklady pro zaměstnavatele. Proto tito zaměstnavatelé prosazují platnost stejných pracovních 

podmínek u všech zaměstnavatelů, kteří si nějakým způsobem na trhu konkurují. Jelikož však 

nelze nikomu nařídit členství ve svazu zaměstnavatelů (dobrovolnost sdružování), hledají se 

jiné způsoby pro dosažení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnavatele v odvětví. 

Takovým prostředkem je podle zákona o kolektivní vyjednávání rozšíření závaznosti 

kolektivní smlouvy i na další zaměstnavatele.
62

 

 Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby 

bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní 

smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví 

označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností.
63

 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlásí ve Sbírce zákonů, za 

podmínky, že je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena: 

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje 

rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají 

největší počet zaměstnanců, nebo 
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b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se 

navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná 

za největší počet zaměstnanců.
64

 

2.5.4  Uložení kolektivní smlouvy a seznámení se s jejím 

obsahem 

 Při úspěšném uzavření kolektivní smlouvy je smluvním stranám podle § 29 ZP daná 

povinnost seznámit zaměstnance s jejím obsahem a to do 15 dnů od uzavření kolektivní 

smlouvy. S obsahem kolektivní smlouvy musí být seznámeni všichni zaměstnanci, ale také 

noví zaměstnanci vstupující do pracovního poměru zaměstnavatele ještě před uzavřením 

pracovní smlouvy.  

 Významnou povinností smluvních stran je uložení kolektivní smlouvy, popřípadě 

rozhodnutí rozhodce, týkající se uzavření kolektivní smlouvy. Povinnost úschovy kolektivní 

smlouvy je stanovena na dobu minimálně 5 let od doby uplynutí její účinnosti. Opodstatnění 

povinnosti uložení smlouvy po tuto dobu je především v tom, aby bylo možné prokázat obsah 

závazků v případě uplatňování nároků z těchto závazků u soudu po delší době.
65

 

 V případě kolektivní smlouvy vyššího stupně, je dána povinnost uložit tuto smlouvu 

prostřednictvím organizací zaměstnavatelů, která je její smluvní stranou, u Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Postup uložení této smlouvy je stanoveno vyhláškou Ministerstva práce a 

sociálních věcí a je povinno komukoliv za úplatu poskytnout stejnopis uložené kolektivní 

smlouvy vyššího stupně. Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně oznámí ministerstvo ve 

Sbírce zákonů, aby odborná i laická veřejnost měla možnost získání informací, kde je tato 

smlouva uložena.
66

 

 

2.6 Kolektivní vyjednávání 

 Uzavření kolektivní smlouvy mezi smluvními stranami musí vždy předcházet 

kolektivní vyjednávání, kterým se smluvní strany dohodnou na vzájemných právech a 

povinnostech vůči sobě a která budou v této smlouvě zakotvena. Smyslem kolektivního 
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vyjednávání je nalezení společných názorů a přístupů pro řešení vzniklých problémů a tím 

nalezení případného konsenzu. Předpokladem pro vznik takové shody je vzájemné 

informování, vytváření vhodného klimatu, důvěry, otevřenosti a seriózního jednání a k tomu 

dává prostor právě sociálním dialog neboli kolektivní vyjednávání. Pravidla pro postup 

uzavírání kolektivních smluv jsou obsažena v § 8 zákona o kolektivním vyjednávání. 

2.6.1 Zahájení kolektivního vyjednávání 

 Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložení písemného návrhu jedné ze smluvních 

stran druhé straně. Tento písemný návrh musí obsahovat jak označení smluvních stran 

navrhované smlouvy, tak všechny povinné náležitosti. K písemnému návrhu je druhá strana 

povinna se podle § 8 zákona o kolektivním vyjednávání vyjádřit nejpozději do 7 pracovních 

dnů. V této písemné odpovědi, může vyčlenit ty části návrhu, se kterými nesouhlasí a pokud 

k tomuto vyjádření připojí druhá smluvní strana své vlastní návrhy na obsah kolektivní 

smlouvy, považuje se tento protinávrh za nový a je předmětem dalšího jednání.
67

 

 Kolektivní vyjednávání probíhá v tzv. ,,vyjednávacích fázích“. Klasické vyjednávání 

má své tři po sobě jdoucí fáze, které na sebe plynule navazují. Za nejdůležitější fázi je 

považováno druhá fáze, která svým vnitřním členěním rozšiřuje vyjednávání na celkem čtyři 

až pět fází. Jedná se o tyto fáze: 

 Příprava jednání  

 Vyjednávání, které je dále členěno na: 

- úvod jednání (poznávání partnerů a jejich vyjednávacích stylů) 

- nezávazné manévrování (jak se  partneři stavějí  k obsahu navrhované 

kolektivní smlouvy) 

- předpoklad předkládání závazných návrhů a uzavírání dílčích dohod 

 Závěr jednání a dohoda 

Skladba a pořadí fází se nemění, může se však měnit doba jejich trvání. Přechod z jedné 

fáze do druhé může mít různé podoby. Od plynulého přechodu jednotlivých fází z jedné do 

druhé, až po zablokování na hranici fáze jedné či při vstupu do fáze následující. Další text 

bude věnován jednotlivým fázím, tak jak za sebou plynule následují.
68
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2.6.2  Přípravná fáze 

 Pro úspěšné zvládnutí kolektivního vyjednávání je třeba se předem důkladně připravit 

a dát tak protistraně najevo svou silnou vyjednávací pozici prostřednictví profesionálního 

projevu chování vyjednavačů. Kolektivní vyjednávání může přinést řadu nečekaných a 

překvapivých situací, které lze důkladnou přípravou a s trochou improvizace lehce zvládnout. 

Přípravná fáze zahrnuje přípravu obsahu budoucí kolektivní smlouvy, návrh kolektivní 

smlouvy a přípravu procesu vyjednávání.
69

 

 

Získávání potřebných informací 

 V procesu kolektivního vyjednávání je třeba vzít v úvahu specifické postavení 

smluvních stran. Odbory jako vyjednavači, v pozici sociálních reprezentantů zaměstnavatelů, 

nejednají jen za sebe, ale v prvé řadě prosazují zájmy těch, kteří je k tomuto pověřili. Ještě 

před začátkem samotného vyjednávání, je třeba získat informace o zájmech a potřebách těch, 

za které jednají. Jelikož je cílem celého vyjednávání nalézt optimální variantu dohody 

přijatelnou pro všechny, kteří jsou zúčastněni na vyjednávání přímo či nepřímo, je třeba zjistit 

i požadavky protistrany. Pokud se podaří takové informace získat, je možné z nich vycházet 

při tvorbě vlastní strategie a taktik jednání.
70

 

 

Získávání informací o možnostech protistrany 

 Při této fázi jednání je potřebnou informací pro smluvní stranu zjistit, jaký objem 

disponibilních prostředků je schopen zaměstnavatel na období, pro které je smlouva 

uzavírána, vynaložit finanční prostředky, bez toho aniž by byla ohrožena ekonomická a 

rozpočtová situace podniku. Možnostmi, kterými může zaměstnavatel disponovat, nejsou jen 

finanční, ale také osobnostní a právní. Všechny tyto výše zmíněné informace je potřeba nejen 

získat, ale především zpracovat, posoudit v souvislostech a vzít v úvahu při výběru cílů.
71

 

 

Stanovení cílů, variantních a náhradních cílů 
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 Před tím, než dojde k realizaci zpracování konkrétního návrhu kolektivní smlouvy, je 

dobré věnovat pozornost výběru cílů, kterých chce strana dosáhnout. Jak již bylo uvedeno 

výše, je zřejmé, že ani při klasickém vyjednávání a při maximální připravenosti nelze vždy 

vyjednavač dosáhnout maxima toho, co si podle informací o možnostech protistrany myslí, že 

by dosáhnout mohl. Příprava takového jednání vyžaduje také vytvoření několika variant cílů. 

Pro každý dílčí cíl kolektivního vyjednávání, je třeba předem stanovit míru jeho priority, 

kterou mu budeme přikládat. Tato míra priority nám v průběhu kolektivního vyjednávání určí, 

zda si vyjednavač může s ohledem na zadání těch, které zastupuje, dovolit od cíle ustoupit či 

jeho nedosažení směnit za akceptaci cíle jiného. 

 Je vhodné vymezit si tzv. ,,manipulační prostor“ což znamená připravit si několik 

hodnot jednoho cíle. Těmito hodnotami je: 

- maximální možná míra (které je podle získaných informací možné dosáhnout), 

- optimální reálně možná míra cíle (s jejímž dosažením bude vyjednavač 

spokojen), 

- minimální míra (která nám určí, kam až jsme schopni ustoupit).
72

 

 

U každého dílčího cíle je vhodné si předem stanovit tzv. náhradní cíle, které mohou být 

použitelné v případě, kdy se v průběhu vyjednávání snižuje pravděpodobnost možnosti 

dohody. V takovém případě se vyjednavač musí rozhodnout, zda sporný bod opustí, vyvolá 

kolektivní spor nebo nastolí jiný, předem připravený náhradní cíl. 

Pro taktiku vyjednávání jsou někdy používány tzv. pseudocíle nebo – li také fiktivní cíle. 

Jsou to takové cíle, které jsou v návrhu jako cíle prezentovány, ale nejsou ve skutečnosti 

míněny vážně, jsou používány pouze za účelem vmanipulování protistrany k vyzrazení jimi 

utajovaných cílů nebo k odvedení pozornosti protistrany.
73

 

 

Zpracování návrhu smlouvy, protisměrné návrhy, protinávrhy 

 Zpracování návrhu smlouvy je další přípravnou fází kolektivního vyjednávání. Při 

zpracování návrhu smlouvy je třeba připravit si ekonomický a právní rámec, na kterých bude 

tento dokument stát. Podle platné právní úpravy je kolektivní vyjednávání zahájeno 
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předložením návrhu. Proto je vhodné, ještě před předložením druhé straně, konzultovat návrh 

s experty, což zaručí vyjednávacímu týmu jistotu, že neobsahuje zbytečné chyby.
74

 

 

2.6.3  Příprava procesu vyjednávání 

 Vedle přípravy obsahu kolektivní smlouvy, nelze opomenout přípravu samotného 

procesu vyjednávání, která je důležitá pro vytvoření příznivých podmínek pro jeho průběh. 

Tato příprava procesu vyjednávání zahrnuje: 

- sestavení vyjednávacího týmu, 

- vymezení časového prostoru, 

- volbu místa a prostředí k vyjednávání, 

- dohodu o pravidlech jednání. 

 

Sestavení vyjednávacího týmu 

Klíčovou podmínkou úspěšného kolektivního vyjednávání jsou znalosti a dovednosti toho, 

kdo vyjednává. Při sestavování týmu, který bude vyjednávat, je nutné pamatovat na optimální 

složení týmu a rozdělení rolí. Každý vyjednávací tým by měl být složen ze svého vedoucího 

či mluvčího. Vedoucí týmu je zodpovědný za dosažené výsledky vyjednávání. Dalšími jeho 

úkoly je organizace práce týmu, sledování dosažení vytyčených cílů a v souladu s tímto, 

případně měnit dohodnuté taktiky a strategie vyjednávání. Dalšími jeho kompetencemi je 

neformální řízení rozprav. Při případném užití formálnějších procesních pravidel vyjednávaní, 

udělování slova členům svého týmu. Pouze on by měl být vybaven oprávněním přijímat či 

formulovat dílčí závěry, navrhovat přerušení jednání či předkládat další vhodné procesní 

návrhy. Mělo by se jednat o osobu s dostatečně širokou odbornou úrovní, s osobní prestiží a 

s dostatkem znalostí a dovedností z oblasti umění vyjednávat. 

Častou opomíjenou, ale neméně důležitou rolí je zapisovatel, který je nejbližším 

pomocníkem vedoucího týmu. Úkolem zapisovatele je pomáhat formulovat, a ve zvláštním 

záznamu zaznamenávat, přesné znění již formulovaných dílčích závěrů, případně zapisovat 

sporné body jednání, které byly na základě dohody účastníků opuštěny. 

 Vymezení dalších členů týmů je závislé na jeho velikosti a zvolené strategie. Někdy je 

v kolektivním vyjednávání využití tzv. účelového destabilizátora, neboli též zlého muže / zlé 
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ženy. Tzv. despilizátor nejeví ochotu k dohodě, vyvolává konflikty a se vším je při jednání 

nespokojen. Tato role může být svěřena vhodnému členovi v případě, pokud je protistrana 

neústupná nebo vyjednávání stagnuje, aby v přiměřené míře použil taktiku k vygradování 

konfliktu. Tento konflikt musí být destabilizátorem použit jen do té míry, aby bylo cesty zpět. 

Pro tyto účely je někdy použito dalšího člena týmu jako stabilizátora, resp. hodného muže / 

hodné ženy k vyvážení takové taktiky.
75

 

 

Vymezení časového prostoru a volba místa pro vyjednávání 

 Dalším důležitým bodem přípravy je včasné sjednání o termínu, v němž se 

vyjednávání uskuteční. U složitého vyjednávání, jehož předpokladem je delší doba trvání 

vyjednávání a průběh v několika etapách, je vhodné stanovit přibližný rozvrh několika 

pravděpodobně potřebných termínů jednání pro eliminaci vleklých jednání a návazných 

kolektivních sporů, kterými může kolektivní vyjednávání ztrácet smysl. 

Jelikož volba místa, kde se jednání bude odehrávat, může průběh vyjednávání ovlivnit, 

je třeba mu věnovat náležitou pozornost. Nejlepší volbou pro vyjednávání je zvolit tradičně 

zlatou střední cestu a tou je neutrální prostředí, v němž se vyjednávání bude odehrávat. Toto 

místo by mělo především splňovat veškerá doporučení pro efektivní komunikaci, kterými je 

vhodná výška a rozměry jednacího stolu a židlí, dostatek prostoru bez narušení osobní zóny 

partneru, vhodné rozsazení osob podle taktiky týmové práce, možnost sledovat nenápadně čas 

atd. 
76

 

 

Dohoda o pravidlech jednání 

 Pokud jsou obě strany na samotné vyjednávání připraveni po stránce jak procesní tak 

obsahové, je vhodné dohodnout se na vlastních pravidlech budoucího jednání, která by měla 

být přijata v písemné formě, aby bylo možné vždy odkázat na jejich skutečnou podobu bez 

zbytečných dohadů, jak přesně dohoda zněla. Lze dohodnout: 

- zákaz narušování procesu vyjednávání vnějšími vlivy, kterými může být 

nepřípustnost odvolání členů z jednání, zákaz vstupování třetích osob do místa 

bez příčin, které souvisejí s předmětem jednání a další, 
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- výslovné vymezení, kdo je oprávněn činit závazné návrhy a přijímat 

zavazující závěry. I když ze závěrů, která nám určují jasné stanovení rolí ve 

vyjednávacích týmů vyplívá, že to bude vždy vedoucí týmu, je vhodné 

vytvořit formální nástroj, jímž je možné v případě potřeby zabránit závaznosti 

důsledku ,,vypadnutí z role“některého člena týmu, když navrhne či neuváženě 

přistoupí na nevýhodné řešení. 

- Průběžné formulování a písemné zaznamenávání dílčích závěrů – pro přesné 

pochopení toho, co svými slovy myslí druhá strana a jaké důsledky pro obě 

strany z uzavřené dohody vyplívají, je vhodné formulovat pečlivým písemným 

formulováním. 

- Dohoda o zásadě nevracet se k dohodnutým dílčím závěrům – tato zásada 

pomáhá vyjednávání posouvat kupředu a brání vzniku ,,komunikace 

v bludném kruhu“ spojené s výčitkami. 

- Zásada opouštění sporných bodů – v případě, že je zřejmé, že nelze docílit 

vzájemné dohody v projednávaném bodě smlouvy, zaznačí se tento sporný 

bod do zvláštního seznamu a již se o něm nebude jednat a pokračuje se 

v jednání o následujícím bodu podle návrhu. Tímto lze předcházet 

zablokování vyjednávání, vygradování konfliktu či vzniku komunikace v 

,,bludném kruhu“. Současně je třeba dohodnout, že k zaznamenaným sporným 

bodům se smluvní strany vrátí na konci jednání, kdy budou ostatní body již 

sjednány.
77

 

 

2.6.4  Fáze vyjednávání 

 Přestože bylo již samotné vyjednávání zahájeno předložením návrhu druhé straně, 

nejdůležitější část vyjednávání o obsahu konkrétní kolektivní smlouvy na partnery ještě čeká. 

Tato fáze vyjednávání zahrnuje řadu postupů, technik, taktik a strategií, které zaručí nejlepší 

výsledek samotného vyjednávání. Jedná se např. o přípravu vhodného prostředí, vytvoření 

pozitivní atmosféry, snahu dávat najevo druhé straně svou profesionalitu a odbornost, snaha o 

kooperativní přístup apod.
78
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Závěrečná fáze jednání – kolektivní smlouva 

 Poslední fázi celého procesu je uzavření kolektivní smlouvy, které je cílem celého 

procesu kolektivního vyjednávání. V průběhu vyjednávání jsou na základě kompromisů obou 

stran, průběžně formulovány dílčí dohody, z jejichž textu se sestaví souborný dokument, 

obsahující všechny vzájemně provázané dohody, čímž vznikne kolektivní smlouva.
79

 

 Aby kolektivní smlouva měla odpovídající kvalitu, je třeba v závěru vyjednávání 

věnovat patřičnou pozornost řadě obsahových, formálních a dalších otázek. Obsah kolektivní 

smlouvy by měl být přehledný, jednoznačný, stručný, srozumitelný a jednotlivé části by měli 

na sebe logicky navazovat. Při sestavení závěrečné verze kolektivní smlouvy, lze také věnovat 

pozornost přeformulování dílčích závěrů, které byli z důvodu nedosažení dohody v průběhu 

jednání odloženy na konec vyjednávání.
80

 

 Přestože účelem kolektivního vyjednávání je dohodnout závazky v kolektivní smlouvě 

obsažené, je třeba věnovat pozornost nejen samotným závazkům, ale také úvodním a 

závěrečným ujednáním kolektivních smluv. V úvodní části smlouvy je totiž nutné pečlivě 

označit subjekty, mezi kterými se smlouva uzavírá, a sice přesně podle toho titulu, kterým je 

subjekt oprávněn se z hlediska právního vzniku označovat. Další důležitou náležitostí je 

informace, kdo a z jakého titulu je oprávněn jménem smluvních stran jednat a brát na sebe 

závazky, případně uvést, jak a kým byl k uzavření kolektivní smlouvy pověřen nebo 

zmocněn. Správnost těchto údajů má velký význam pro platnost smlouvy ale také pro 

případné právní nástupnictví. Dále může být uváděno, která kolektivní smlouva vyššího 

stupně se na předmětnou podnikovou kolektivní smlouvu vztahuje a uvést subjekty, které ji 

uzavřeli.
81

 

 Závěrečná ujednání kolektivních smluv by měla obsahovat platnost a dobu účinnosti, 

nejzazší dobu účinnosti možnosti výpovědi u kolektivních smluv na dobu neurčitou, možnost 

změn písemnými dodatky a počtu a označení příloh. Za podstatné lze považovat 

v závěrečných ujednáních tyto body: 
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- termíny a způsob realizace sjednaných závazků a kdo za jejich plnění bude 

odpovídat, 

- sjednání způsobu a termínů kontroly plnění závazků v kolektivní smlouvě, 

- datum a podpisy oprávněných představitelů obou smluvních stran ( podpisy na 

jedné straně).
82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 HRABCOVÁ, Dana et al. Sociální dialog -  vyjednávání v teorii a praxi.1. vydání. Brno: nakladatelství 

Doplněk, MU Právnická fakulta. 2008. 224 s. ISBN 978 – 80 – 210-4773-0. 



38 

 

 

3 Analýza kolektivní smlouvy v Brano a. s. 

 V této části diplomové práce bude provedena analýza kolektivní 

smlouvy průmyslového podniku Brano a. s.  

3.1 O společnosti 

 Společnost Brano Group je akciovou společností, zabývající se především výrobou 

dílů pro automobilový průmysl. Brano má v České republicemá více než 150letou tradici. 

Společnost se sídlem v Hradci nad Moravicí nedaleko města Opavy působí v řadě dalších 

českých měst jako je Ostrava, Zubří, Olomouc, Uničov a dalších 6 českých městech. Mimo to 

má své dceřinné podniky v Rusku, Číně a plánuje se další v Jihoafrické republice. 

 Hlavním předmětem podnikání je výroba dílů pro automobilový průmysl. Mezi hlavní 

produkci této společnosti patří pedálové ústrojí, páky ruční brzdy, autozvedáky, dveřní 

systémy, tlumiče, topení, zvedací zařízení a další. Mezi hlavní odběratele Brana patří 

především Volkswagen Group, ŠKODA Auto, Ford, Volvo, BMW a další. 

 Brano Group zaměstnává přibližně 2500 lidí. S  celkovým počtem 1200 zaměstnanců 

patří v Opavě mezi největší zaměstnavatele města.  

 

3.2 Systematika kolektivní smlouvy 

 Kolektivní smlouva Brana a.s. je podnikovou kolektivní smlouvou, která je uzavřená 

na dobu určitou, konkrétně na roky 2012 – 2014. Analyzovaná kolektivní smlouva je 

z hlediska obsahu členěna do devíti hlav, z nichž každá má několik dalších kapitol.  

  První část nazvaná ,,Základní ustanovení“ je členěna do 10 kapitol, které obsahují 

vymezení smluvních stran, legislativní soulad, otázky týkající se diskriminace, obtěžování a 

násilí na pracovišti, agenturního zaměstnávání a volby pracovního místa a nakonec závazky 

zaměstnavatele a odborové organizace společně se všeobecným ustanovením. 

 Druhá část kolektivní smlouvy nazvaná ,, Pracovněprávní vztahy“ se týká především 

pracovního poměru, zkušební doby, změn a skončení pracovního poměru, přeložení a 

vzdělávání zaměstnanců. 

 Poté následují další dvě obsahově nejrozsáhlejší části. První z nich se zabývá pracovní 

dobou a dobou odpočinku, následující kapitoly jsou součástí hlavy čtvrté, která se zabývá 

odměňováním zaměstnanců. 
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 Kolektivní smlouva pak ve své páté a sedmé části řeší otázky sociálního charakteru. V 

páté části nazvané ,, Sociální péče“ se smluvní strany dohodly na otázkách zdravotní péče, 

penzijním připojištění, odměnách při výročích či záležitostech týkající se stravování. Sedmá 

hlava kolektivní smlouvy je věnována sociálním účelům, kde jsou dohodnuty výdaje 

společnosti na kulturní, sportovní, rekreační a tělovýchovnou činnost a další plánované 

zaměstnanecké akce. 

 Poslední nezmíněnou částí kolektivní smlouvy je poměrně obsáhlá část nazvaná  

,,Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – ochrana životního prostředí“, která obsahuje 10 

kapitol. 

 Kolektivní smlouva je ukončena společným ustanovením a připojenými přílohami. 

  

3.3 Základní ustanovení kolektivní smlouvy 

 Základní ustanovení kolektivní smlouvy určeného podniku začíná vymezením 

smluvních stran, kterými je Brano a.s. které je pro účely této smlouvy dále jmenován jako 

zaměstnavatel a odborovým svazem KOVO. 

3.3.1  Legislativní soulad 

 V další kapitole jsou zmíněna ustanovení, ze kterých tato smlouva vychází. Zmíněny 

jsou ratifikované mezinárodní smlouvy, zákoník práce a dále okrajově smlouva zmiňuje jen 

velmi neurčité vymezení dalších zákonů použitím výroku ,,další zákony a předpisy“. Nakonec 

tato kapitola uvádí, že ustanovení této kolektivní smlouvy bude vycházet z ustanovení 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, ale jen pokud bude sjednána a bude se vztahovat na 

zaměstnavatele. 

3.3.2  Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

 Tato část dále pokračuje vymezením rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zde si 

smluvní strany dohodly, že se zaměstnavatel zavazuje uplatňovat princip rovného zacházení  

se všemi zaměstnanci a zákazu jakékoliv diskriminace a budou se přitom řídit zákonem 

vymezenými diskriminačními znaky, které jsou uvedeny v čl. 3 Listiny základních práv a 

svobod. Vzhledem k tomu, že již v minulosti nebylo  ustanovení čl. 3 Listiny základních práv 

a svobod v pracovněprávních vztazích přímo použitelné, byla tato povinnost zaměstnavatelů 

zajišťovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu jakékoliv diskriminace 
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výslovně stanovena v zákoníku práce, konkrétně v § 1a písm. e. Z výše uvedených důvodu je 

patrné, že je odkaz na čl. 3 Listiny základních práv a svobod zbytečný a mělo by se zde použít 

ustanovení uvedeno v § 1a písm. e ZP. 

 Další ujednáním kolektivní smlouvy vztahující se k části rovného zacházení a zákazu 

diskriminace si smluvní strany stanovily negativní vymezení rovného zacházení a 

diskriminace. Kolektivní smlouva stanoví, že za diskriminaci se nepovažuje rozdílné 

zacházení, pokud z povahy pracovní činnosti vyplívá, že takové rozdílné zacházení je 

nezbytné pro výkon práce a účel tohoto zacházení je oprávněný a přiměřený. Dále se za 

diskriminaci nepovažuje opatření, jejichž účelem je předcházení nebo vyrovnávání nevýhod 

vyplývající z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených 

v antidiskriminačním zákoně. Těmito dvěma výše zmíněnými ujednáními se kolektivní 

smlouva odkazuje na ustanovení uvedené v zákoně č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a stanoví, že pouze vymezením v tomto 

zákoně může zaměstnavatel zdůvodnit rozdílné zacházení s jednotlivými zaměstnanci, pokud 

jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost 

dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V závěru této části kolektivní 

smlouva stanoví, že zásada rovného zacházení s muži a ženami se nevztahuje na oblast vztahů 

týkajících se zvláštní ochrany žen z důvodu jejich těhotenství a mateřství, což je v souladu s 

§6 odst. 5 antidiskriminačního zákona. 

3.3.3 Všeobecná ustanovení 

 V kapitole nazvané všeobecná ustanovení si smluvní strany určily kontrolu plnění 

kolektivní smlouvy a to pololetně do 31.7. daného roku a 31.1. roku následujícího. Dále si 

v této části smluvní strany vymezily právo možnosti změny a doplnění kolektivní smluv. Tuto 

možnost změny si však vymezily jen v rámci vyjmenovaných části jako je například 

odstupné, v celé části nazvané ,,pracovní doba a doba odpočinku“ a části nazvané 

,,odměňování zaměstnanců“ dále pak si mohou smluvní strany změnit celou část nazvanou 

,,sociální péče“ a ,,sociální účely“. Přitom se zavázaly, že při vyjednávání o návrzích změn 

budou postupovat podle zákona o kolektivním vyjednávání.  

 Další část všeobecného ustanovení upravuje podmínky vydání vnitřního předpisu a 

záležitosti, která jím mohou být upravena. Zcela správně je zde uvedeno ustanovení, že 

vnitřním předpisem mohou být upravena práva v níže uvedených záležitostech pouze po 

dohodě s odborovou organizací. Je totiž v zájmu odborové organizace tento výrok do 

kolektivní smlouvy zakomponovat, jelikož vnitřní předpis může být zaměstnavatelem podle § 
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305 ZP změněn i bez souhlasu odborové organizace a zaměstnance, pokud jde o mzdová, 

platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. 

 Strany si stanovily, že vnitřním předpisem mohou být upraveny záležitosti týkající se 

poskytování cestovních náhrad, poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek, 

pracovního oblečení a mycí, čistící a dezinfekční prostředky, dále zabezpečování zdravotní 

péče, zásady v oblasti BOZP, dílčí prémiové řády pro kategorii technicko – hospodářské 

pracovníky a kategorie dělníků, pracovní doba, přestávky v práci, pořadí výdeje stravy.  

 

3.3.4  Agenturní zaměstnávání 

 Kolektivní smlouva hned v úvodu této kapitoly uvádí podmínku využití možnosti 

agenturního zaměstnávání pouze za předpokladu, že má tato agentura práce sjednáno pojištění 

pro případ svého úpadku a pro případ uživatele, a to ve výši trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Tato podmínka, kterou uvádí 

kolektivní smlouva je zároveň podmínkou danou ze zákona, která je obsažena v zákoně  

 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v § č. 58 a. Pokud by toto zákonné pojištění agentura práce 

sjednáno neměla, může  agentuře práce povolení, ke zprostředkování zaměstnání  pro formu 

zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, zaniknout nebo 

může být odejmuto Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  

Kolektivní smlouva uvádí, že v případě nesjednání pojištění proti úpadku agentury 

nebo úpadku uživatele, zaměstnavatel neprodleně ukončí spolupráci s touto agenturou. Tato 

povinnost je smluvními stranami daná agentuře práce nad rámec zákona, jelikož zákon 

vyžaduje povinnost pojištění agentur práce jen proti svému úpadku, nikoliv také pro případ 

úpadku uživatele. 

 Smluvní strany se také zavázaly, že pokud zaměstnavatel využije možnosti 

agenturního zaměstnávání zaměstnanců agentury práce, počet zaměstnanců agentury práce 

nepřekročí 5 % kmenových zaměstnanců v přepočteném stavu u zaměstnavatele. Tato 

hranice, která je stanovena smluvními stranami, může znamenat  výhodu pro agenturní 

zaměstnance, jelikož zde existuje větší šance zaměstnání agenturních zaměstnanců 

zaměstnavatelem, pokud by byla tato hranice v podniku překonána a zaměstnavatel by 

vzhledem k množství práce tuto pracovní sílu přesto potřeboval.  
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3.3.5  Volba pracovního místa 

 Poslední části hlavy první je kapitola nazvaná ,, volba pracovního místa“. Tato část 

kolektivní smlouvy uvádí, že plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti 

bude zajišťovat převážně svými zaměstnanci, které k tomuto účelu zaměstnává. Dále je zde 

uvedeno, že bude – li u zaměstnavatele neobsazené pracovní místo, má kterýkoliv 

zaměstnanec, který má pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, právo ucházet se o volné 

pracovní místo, a to ještě před tím, než bude nabídnuto uchazeči o zaměstnání. Úspěšnému 

žadateli nebude bráněno ve změně pracovního místa, přičemž lhůta pro přestup činí 2 měsíce 

a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po předání žádosti o přestup 

příslušnému vedoucímu zaměstnanci. Je zde však stanovena podmínka, že interní přestup 

bude umožněn pouze v případě 6 měsíčního nepřetržitého trvání pracovního poměru u 

zaměstnavatele a mimo případy u pracovních smluv na dobu určitou. 

 

3.4 Pracovněprávní vztahy 

 Druhá hlava kolektivní smlouvy upravuje pracovněprávní vztahy. V této části 

kolektivní smlouvy se jedná o záležitosti vztahující se k pracovnímu poměru, zkušební době, 

dalšímu vzdělávání zaměstnanců, výpověď, přeložení atd. Jedná se v podstatě o ujednání, 

která jsou dána ze zákona a do této kolektivní smlouvy jsou pouze přenesena ze zákoníku 

práce a smluvními stranami zde není ujednáno nic nad rámec tohoto zákona s výjimkou 

kapitoly nazvané Výpověď, kde si v části zákazu výpovědi zaměstnavatelem smluvní strany 

mimo důvody obsažené v § 53, odst. 1 ZP dohodli, že zaměstnavatel nedá výpověď 

zaměstnanci, který má 5 let do nároku na starobní důchod, ale pouze za podmínky 

nepřetržitého zaměstnání u zaměstnavatele v délce 10 let a dále fyzické osobě, která 

soustavně pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za 

osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud se zaměstnancem trvale žije a společně 

uhrazují náklady na své potřeby nebo se jedná o osobu blízkou. 

 V kolektivní smlouvě je ujednáno, že zaměstnavatel bude upřednostňovat uzavírání 

pracovních poměrů na dobu neurčitou a dále pak jsou určeny náležitosti a postupy uzavírání, 

změn nebo skončení pracovního poměru tak jak je dáno ze zákona. 
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3.4.1  Vzdělávání zaměstnanců 

 V další části kolektivní smlouvy je řešena otázka vzdělávání zaměstnanců. Tak jak je 

uvedeno ze zákona v § 228 ZP, zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, 

který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace. I toto zaškolení nebo zaučení se považuje za 

výkon práce a náleží za to zaměstnanci mzda. Kolektivní smlouva v tomto podniku však 

stanovuje pravidla pro dosažení náhrady mzdy. Ustanovení této smlouvy zní tak, že 

zaměstnanci, který se zaškoluje či zaučuje, přísluší náhrada mzdy do výše 100 % průměrné 

mzdy, která se dosahuje na pracovišti za předpokladu, že plní průměrnou výkonovou normu 

50 % na první směnu, 60 % na druhou směnu, 70 % na třetí směnu, 80 % na čtvrtou směnu, 

90% na pátou směnu. 

 V části nazvané vzdělávání zaměstnanců je stanoveno, že zaměstnavatel má zájem na 

tom, aby kolektivní vyjednávání probíhalo věcně a aby jeho účastníci měli dostatečné odborné 

zázemí. Zaměstnavatel tak činní nad rámec povinností dané zákonem a zavazuje se, že 

poskytne členům vyjednávacího týmu za odborovou organizaci školení v oblasti 

pracovněprávní legislativy v rozsahu 5 pracovních dnů v roce a že náklady na tuto oblast 

vzdělávání uhradí a účast na něm bude posuzovat jako náhradní volno s náhradou mzdy ve 

výši průměrného výdělku.  

3.4.2  Podmínky pro dlouhodobou zaměstnanost 

 Dalším bodem, který si strany sjednali, jsou podmínky pro dlouhodobou 

zaměstnanost. Zde se dohodly, že budou vytvářet podmínky pro zaměstnávání po celou dobu 

produktivního věku zaměstnance, aby na daném místě mohl zaměstnanec vykonávat svou 

práci i s přibývajícím věkem, jelikož jsou si strany vědomy, že k rizikovým faktorům nejvíce 

ovlivňující zdravotní způsobilost a schopnost vykonávat danou práci s ohledem na věk 

zaměstnance, patří především fyzická a jednostranná zátěž, vysoké pracovní tempo, 

nefyziologické pracovní polohy a vnucené pracovní tempo. 

 Výše zmíněné nároky, které popisuje kolektivní smlouva, jsou pro zaměstnavatele 

dané ze zákona a jsou obsaženy v zákoníku práce a v zákoně o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a zdraví při práci.  

 Z výše popsaných důvodů se zaměstnavatel zavazuje, že bude v souladu s právními 

předpisy a kolektivní smlouvou nahrazovat fyzicky namáhanou práci novými 

technologickými a pracovními postupy, pravidelnou rotací eliminovat jednostranné zatížení a 

tím snižovat čas práce v nepříznivých fyziologických polohách. Dále zaměstnavatel 
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nepřipustí, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, zajistí nepřetržitý odpočinek mezi 

směnami a práce přesčas bude zaměstnavatel nařizovat jen z vážných provozních důvodů.  

 

3.4.3 Odstupné 

 V roce 2012 došlo v  souvislosti s odstupným k významným změnám. Zaměstnanci, 

který dostal výpověď z důvodů uvedených v § 52, písm. a až c ZP již nenáleží odstupné ve 

výši trojnásobku průměrného výdělku bez ohledu na délku trvání pracovního poměru, tak jak 

tomu bylo podle právní úpravy účinné do 31.12.2011. Od roku 2012 již výše odstupného 

závisí také na délce pracovního poměru u zaměstnavatele. Odstupné však musí být vyplaceno 

vždy pokud dojde k případům uvedeným v § 52, písm. a až c tedy z tzv. organizačních 

důvodů. V kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem je však možné sjednat vyšší 

odstupné, než jak je stanoveno v zákoníku práce a lze ho sjednat i v jiných případech skončení 

pracovního poměru. 

 Kolektivní smlouva Brana a.s má odstupné sjednáno tak jak je uvedeno v § 67 ZP, 

tedy smluvní strany nevyužily možnost sjednat vyšší odstupné, než je ujednáno v zákoně. 

 

3.5 Pracovní doba a doba odpočinku 

 Třetí hlava kolektivní smlouvy pojednává o stanovení pracovní doby a doby 

odpočinku. Hned v úvodu této části smluvní strany uvádí, že rozsah týdenní pracovní doby 

nepřekročí u zaměstnavatele 37,5 hodin týdně. Zde si ujednali smluvní strany týdenní 

pracovní dobu kratší, jelikož české pracovní právo vychází ze základního limitu týdenní 

pracovní doby v rozsahu 48 hodin týdně. Je přitom respektovaná úmluva MOP č. 1, která je 

pro Českou republiku závazná a z níž vyplívá, že by týdenní délka pracovní doby neměla 

mimo výjimečné případy překročit 8 hodin denně, respektive 48 týdně. Toto ujednání MOP 

platí i přesto, že standardní délka týdenní pracovní doby činí 40 hodin a je tak také uvedeno v 

§ 79 Zákoníku práce. Součtem hodin stanovené týdenní pracovní doby a přípustného rozsahu 

práce přesčas docházíme k číslu 48.
83
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 Režim práce u tohoto zaměstnavatele je v třísměnném a dvousměnném provozu, ale 

také v  jednosměnném provozu pokud se jedná o technicko- hospodářské pracovníky. 

Uvedený rozsah pracovní doby 37,5 hodin týdně, který je určen jednotně pro všechny 

zaměstnance. 

 Dále je stanoveno, že týdenní pracovní doba může být rozvržena v jedno, dvou a 

třísměnných systémech od pondělí do pátku a že zavedení či zrušení odchylné pracovní doby 

musí být projednáno odborovou organizací předem. Zaměstnavatel v kolektivní smlouvě 

vyslovil příslib toho, že při zařazování zaměstnance do směn bude přihlížet také k potřebám 

osamělé zaměstnankyň či zaměstnanci pečujícího o dítě, které nedosáhlo věku 15let, 

zaměstnanci se zdravotním postižením, zaměstnanci který prokáže, že převážně sám 

dlouhodobě soustavně pečuje o převáženě nebo úplně bezmocnou osobu a také k zaměstnanci, 

který má 5 let do nároku na starobní důchod za podmínky nepřetržitého zaměstnání u 

zaměstnavatele v délce 10 let. 

 

3.5.1  Práce přesčas 

 V 30. kapitole kolektivní smlouvy je popsána práce přesčas. V této kapitole smluvní 

strany  využili novou možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas s účinností od 

1.1.2012. Zde uvedli, že místo příplatku zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout, že 

jeho mzda byla sjednána již s přihlédnutím k určitému rozsahu práce přesčas, přičemž tento 

rozsah nesmí překročit 150 hodin za kalendářní rok.  Tento institut však musí být ujednán 

v pracovní smlouvě, mzdové smlouvě či jiné smlouvě, nelze ho schválit jednostranně bez 

souhlasu zaměstnance.  

Takové ujednání může činit zaměstnavateli potíže, neboť zaměstnavatel sice může 

zaměstnanci nařídit výkon práce přesčas v rozsahu omezeném v zákoně v § 93 odst. 2 ZP do 

150 hodin ročně, ale hned v následujícím paragrafu zákoníku práce je uvedeno, že 

zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rámec 150 hodin ročně, avšak pouze po 

dohodě se zaměstnancem. Z výše uvedeného vyplívá, že zaměstnanec těžko přistoupí na práci 

přesčas, která se nepromítne do jeho mzdy či mu nebude poskytnuto náhradní volno, což by 

mu v případě poskytnutí náhradního volna či příplatku nemuselo činit větší potíže. 

 



46 

 

3.5.2  Přestávky 

 V kolektivní smlouvě je stanoveno, že zaměstnavatel nejpozději po 6 hodinách 

nepřetržité práce poskytne zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech. U kategorie dělníků 

stanovil délku této přestávky na 30 minut a u kategorie technicko- hospodářských pracovníků 

nejméně na 60 minut. Tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby a zaměstnanec je 

podle kolektivní smlouvy povinen ji čerpat. Smluvní strany se dohodli, že tyto přestávky 

budou pro zaměstnance stanoveny v harmonogramu pro konkrétní pracoviště. Tento 

harmonogram bude vydán jako vnitřní předpis, přičemž jeho změna či vydání bude podléhat 

předchozímu souhlasu odborové organizace. V kolektivní smlouvě je uvedeno, že pokud má 

zaměstnanec zajištěno stravování mimo areál, může v době přestávky v práci opustit 

pracoviště, ale v případě kdy je stravování v areálu zajištěno, v době přestávky v práci nelze 

opouštět areál zaměstnavatele.  

Přestávka v práci musí být podle zákona stanovena v minimálním rozsahu 30 minut po 

6 hodinách nepřetržité práce. Přestávky stanovené delší než 30 minut se ve většině případů 

stanovují v podnicích, kdy není možné stravovat se v areálu podniku a zaměstnanci musejí na 

jídlo docházet mimo podnik. Jelikož tato společnost stravování v areálu podniku má, 

domnívám se, že by přestávka v délce 30 minut pro technicko - hospodářské pracovníky měla 

stačit. Zůstává otázkou proč technicko- hospodářští pracovníci mají přestávku stanovenou 

odlišně od  zaměstnanců kategorie dělníků.  

 Dále bych se v této souvislosti chtěla zmínit k ustanovení kolektivní smlouvy, kde je 

uvedeno:,, Přestávku na jídlo a oddech musí zaměstnanec čerpat“ Kolektivní smlouva totiž 

neslouží jako nástroj, jehož prostřednictvím zaměstnavatel řídí a organizuje práci, 

povinnostmi zaměstnanců by se proto zabývat neměla, protože ke konkretizaci a specifikaci 

povinností zaměstnanců v pracovněprávních vztazích by měly sloužit jiné nástroje, v prvé 

řadě pracovní řád.
84

 S tímto souvisí také ujednání kolektivní smlouvy, kde je uvedeno, že má 

– li zaměstnanec zajištěno zaměstnavatelem stravování mimo areál, může v době přestávky 

v práci opustit pracoviště, ale pokud je stravování v areálu zajištěno, v době přestávky v práci 

nesmí opouštět areál zaměstnavatele.  

 V této části je dále poukázáno na skutečnost, že pokud nebude prokazatelně možné 

přerušit práci nebo provoz, zaměstnavatel zajistí i bez přerušení práce zaměstnanci 
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přiměřenou dobu na oddech a jídlo a tato doba se bude započítávat do pracovní doby. Bylo by 

vhodné v kolektivní smlouvě přesně vymezit práce, které nelze přerušit. 

 Kolektivní smlouva zmiňuje také bezpečnostní přestávky u zaměstnanců, pokud není 

zajištěno střídání činností. Zde kolektivní smlouva vyjmenovává činnosti podle zvláštních 

právních předpisů, kde je povinnost zaměstnavatele poskytnout tuto bezpečnostní přestávku. 

Tyto činnosti jsou v kolektivní smlouvě všeobecně vymezeny např. podle nařízení vlády č. 

362/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pokud jde například o 

zaměstnance vykonávající práce spojené s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, 

překračující hygienické limity nebo zaměstnance vykonávající práce spojené s monotonií a 

práce ve vnuceném pracovním tempu. Vzhledem k tomu, že právní předpisy nemohou popsat 

všechny případy, kde je nutné tuto přestávku poskytnout, bylo by vhodné kolektivní 

smlouvou přesně určit práce, které práce budou tyto přestávky vyžadovat. 

3.5.3  Dovolená 

 S ohledem na potřeby lidského organismu, z hlediska bezpečnosti práce a sladění 

soukromého života s profesním, je zaměstnancům poskytován nepřetržitý odpočinek mezi 

směnami. Nad rámec těchto, z pohledu zaměstnanců relativně krátkých dob odpočinku, náleží 

právo zaměstnanců využít odpočinek delší, v řádu týdnu trvající dobu a díky ní tak zotavit své 

psychické a fyzické síly.  

 Právní úprava dovolené má svůj základ v oblasti mezinárodního práva, kde jej vedle 

čl. 2 Evropské sociální charty, představuje zejména úmluva MOP č. 132 o placené dovolené, 

která je pro ČR závazná. Směrnice EU č. 88 z roku 2003 o některých aspektech úpravy 

pracovní doby, ve svém čl. 7 uvádí, že členské státy musí zajistit, aby měl každý zaměstnanec 

právo na placenou dovolenou v délce nejméně 4 týdnu v kalendářním roce. Česká právní 

úprava byla dána do souladu s tímto požadavkem v roce 2001, kdy byl  základní rozsah 

dovolené rozšířen z původních 3 týdnů na 4 týdny. Platný zákoník práce upravuje v současné 

době tři druhy dovolené, a sice dovolenou za kalendářní rok, dovolenou za odpracované dny a 

dodatkovou dovolenou.
85

 § 213, odst. 1 ZP určuje výměru dovolené v minimálním rozsahu 4 

týdnů. Tím tedy zákoník práce implikuje, že může být výměra dovolené navýšena. Toto 

navýšení může zaměstnavatel učinit kolektivní či individuální smlouvou nebo vnitřním 

předpisem zaměstnavatele.  
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 V úvodu kapitoly nazvané ,,Dovolená“ je stanovena základní výměra dovolené 

v minimální délce 4 týdny za kalendářní rok. Je zde stanoveno, že tato základní výměra bude 

platit po dobu účinnosti kolektivní smlouvy. V kolektivní smlouvě nelze takto stanovit, že 

základní výměra dovolené bude platit po dobu účinnosti kolektivní smlouvy, jelikož 

zaměstnavatel se musí řídit tím, co mu ukládá zákon a nikoliv tím, co je sjednáno v kolektivní 

smlouvě. Pokud by se změnil zákon, musela by být tato délka upravena také v kolektivní 

smlouvě. 

 Další část této kapitoly pojednává o dovolené, kterou zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnancům nad rámec základní výměry danou zákonem. V této kolektivní smlouvě je pro 

jednotlivé zaměstnance stanovena odlišná výměra dovolené podle počtu odpracovaných dní 

za kalendářní rok. Toto zacházení je přípustné, pokud není porušena zásada rovného 

zacházení se všemi zaměstnanci, přičemž rozdílná výše dovolené musí být odůvodnitelná 

objektivními a s ospravedlnitelnými hledisky.
86

 Tato zásada by mohla být porušena, pokud by 

dovolená byla prodlužována podle věku, pohlaví, národnosti zaměstnance, podle členství 

v odborových organizacích. 
87

 Pro nabytí další dovolené musí zaměstnanci v pracovním 

poměru, kteří pracují u zaměstnavatele odpracovat určitý počet dní pro získání nároku další 

dovolené. Podmínky pro získání dovolené navíc jsou uvedeny v tabulce níže: 

 

Tabulka dovolené podle odpracovaných dní 

Počet odpracovaných dní v kalendářním roce Počet dní dovolené navíc 

240 a více dní 5 dní 

210 a více dní 4 dní 

180 a více dní 3 dní 

150 a více dní 2 dní 

120 a více dní 1,5 dne 

90 a více dní 1 den 

                   Tabulka 3.1: kolektivní smlouva Brano a. s. 

 

Další dovolenou si podle kolektivní smlouvy musí zaměstnanec vyčerpat přednostně 

před čerpáním obecné výměry dovolené a to nejpozději do 31. března následujícího roku. 
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 Délka odpracovaných dní za kalendářní rok může být odůvodnitelná, objektivní a 

ospravedlnitelná, jelikož je v další části kolektivní smlouvy stanovená doba, která se posuzuje 

rovněž jako výkon práce pro nárok na další dovolené. Jsou to překážky v práci na straně 

zaměstnance (stěhování, svatba, narození dítěte, atp.), dovolená na zotavenou, pracovní 

neschopnost. Nikdo tudíž nemůže namítnout, že by  nemohl dosáhnout určitého počtu dní 

odpracovaných u zaměstnavatele, pro výše zmíněné důvody a byl by tak znevýhodněn. 

 

3.5.4  Rozsah a způsob čerpání pracovního volna s náhradou 

mzdy při osobních překážkách v práci 

 V kolektivní smlouvě se zaměstnavatel zavazuje, že přizná zaměstnanci právo na 

pracovní volno ve větším rozsahu, než předpokládá zákon. Kolektivní smlouva přitom 

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

osobních překážek v práci. Kolektivní smlouva vychází zaměstnancům vstříc i v případech, 

které zákon vůbec nezohledňuje.  

Zákon např. přiznává zaměstnancům právo na dovolenou v případě vlastní svatby 

v rozsahu dvou dní, přičemž jeden den připadá na obřad. Kolektivní smlouva tohoto 

analyzovaného podniku přizná v případě vlastní svatby dva dny volna a další den k účasti na 

obřad.  

Zaměstnavatel dále zohlední narození dítěte zaměstnance a poskytne mu volno 

v rozsahu jednoho dne při jeho narození. Zde je uvedena podmínka, že volno poskytované při 

narození dítěte v rozsahu jednoho dne je zaměstnanec oprávněn čerpat pouze v bezprostřední 

návaznosti na převoz manželky do zdravotnického zařízení.  

Dalším rozšířením volna s náhradou mzdy kolektivní smlouvou nad rámec zákona je 

volno z důvodů úmrtí a účasti na pohřbu. Zákon přiznává zaměstnancům dva dny volna při 

úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu. Smluvní strany oproti zákonu 

sjednali v tomto případě dva dny volna navíc. V případě úmrtí rodiče, sourozence a vnuka 

zaměstnance náleží zaměstnanci dva dny volna a další den pro účast na pohřbu, tedy o jeden 

den více, než je dané platnou právní úpravou. Zaměstnavatel volno s náhradou mzdy 

zaměstnanci poskytne bez nutnosti prokazování účasti na pohřbu.  

Kolektivní smlouva dále pojednává o volnu při stěhování zaměstnance. Smluvní 

strany se zde dohodly, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci po zkušební době pracovní 

volno s náhradou mzdy ve výši 2 dní při stěhování zaměstnance, jde – li o přestěhování 

v zájmu zaměstnavatele a jeden den při stěhování zaměstnance. Zákon poskytuje nejvýše dva 
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dny při stěhování zaměstnance, nýbrž bez náhrady mzdy. Zaměstnanci této analyzované 

společnosti by měli takové volno proplaceno. 

Dále je zde uvedena část s názvem ,,Jiné pracovní volno“. Jedná se o takové 

poskytnutí volna, které právní předpisy nezohledňují. Kolektivní smlouva uvádí, že 

zaměstnavatel poskytne zaměstnankyni (matce) a osamělému zaměstnanci (muži) pečující o 

nezletilé dítě, které v průběhu roku dosáhne 12 let věku, pracovní volno s náhradou mzdy ve 

výši průměrného výdělku v rozsahu jednoho dne, pokud odpracoval více než 65 směn 

v daném kalendářním roce a 2 dny pokud bylo odpracováno více než 130 směn v daném 

kalendářním roce. V této části došlo pravděpodobně k překlepu v části ,,které v průběhu roku 

dosáhne 12 let věku“. Smluvní strany zřejmě měly na mysli: ,,pokud nedosáhne 12 let věku“, 

jinak by toto ustanovení ztrácelo smysl.  

V závěru části kapitoly pojednávající o rozsahu a způsobu čerpání pracovního volna 

s náhradou mzdy při osobní překážkách v práci, uvádí kolektivní smlouva podmínky, které 

musí být splněny pro poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy nad rámec uvedený 

v právních předpisech. Jedná se o podmínky, kdy zaměstnanec nesmí mít neomluvenou 

absenci v délce 7,5 a více hodin v průběhu posledního roku  před vznikem nároku, nesmí mu 

být dána výpověď z důvodů uvedených v právních předpisech a nesměl mu být okamžitě 

zrušen pracovní poměr. 

 

3.5.5  Odměňování zaměstnance 

 Podle § 109 odst. 1 přísluší zaměstnanci za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna 

z dohody.  

 Hlava pátá nazvaná odměňování zaměstnance hned v úvodu pojednává o tom, čím se 

míní mzda a přebírá ustanovení zakotvená v § 110 – 111 ZP. Smluvní strany si dále sjednaly, 

že po dobu účinnosti kolektivní smlouvy se bude v podniku uplatňovat časová, úkolová a stálá 

mzda a pobídková složka mzdy. 

 Kolektivní smlouva přiznává zaměstnancům vyšší podíl příplatku za práci v sobotu a 

neděli, než jak je uvedeno v § 118, odst. 1, ZP, který stanoví příplatek ve výši nejméně 10 % 

průměrného výdělku. Zaměstnavatel se zavazuje, že za práci v sobotu a neděli poskytne 

zaměstnanci dosaženou mzdu a příplatek ve výši nejméně 25% jeho průměrného výdělku. 

 V kolektivní smlouvě je za noční práci zaručen příplatek v minimální výši 16,10 Kč/ 

hod. a tento příplatek přísluší zaměstnanci vždy, když odpracuje jakoukoliv část pracovní 

doby v noční době, bez ohledu na to, zda spadá do kategorie zaměstnanec pracující v noci 
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nebo nikoliv. Podle § 116, ZP přísluší zaměstnanci příplatek nejméně ve výši 10 % 

průměrného výdělku. 

 Dále zaměstnavatel poskytuje příplatek za dobu práce v odpolední směně ve výši 

nejméně 7,50 Kč/hod. Tento příplatek je sjednán nad rámec zákona, jelikož zákonem 

stanovena povinnost příplatku za odpolední směnu v české právní úpravě není. 

 Dalším příplatkem, který zákon nezohledňuje, ale kolektivní smlouva ho 

zaměstnancům přiznává, je příplatek za zaškolení nebo zaučení zaměstnance při výkonu 

vlastní práce, který činí do dvou zaměstnanců (absolventů, učňů) 6,50 Kč/ hod. a v případě tří 

a více zaměstnanců je to 8,60 Kč/hod.  

 Smluvní strany si stanovily pro pravidelný termín výplaty mzdy 14. kalendářní den 

v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. Pro úplnost 

kolektivní smlouva stanovuje, že určenou část mzdy bude na svůj náklad zaměstnavatel 

poukazovat na zaměstnancem určený účet u peněžního ústavu a to nejpozději 11. kalendářní 

den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu. 

 Následující část kolektivní smlouvy vztahující se ke mzdám obsahuje podrobně 

vymezená kritéria hodnocení zaměstnanců pro dosažení výkonové odměny jak pro kategorii 

dělník, tak pro kategorii technicko – hospodářských zaměstnanců. Jsou to podmínky, které si 

stanovují smluvní strany podle svého uvážení.  

3.5.6  Množství práce a pracovní tempo 

 Čtvrtá hlava nazvaná odměňování zaměstnance končí kapitolou, která se zabývá 

množstvím práce a pracovního tempa. § 300, Zákoníku práce určuje povinnost 

zaměstnavateli, určit množství požadované práce a pracovního tempa, přičemž musí vzít 

v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění 

bezpečnosti a zdraví při práci a také čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.  

 V kolektivní smlouvě Brana a.s. je dán spíše závazek zaměstnavatele, že v předstihu 

minimálně 15 kalendářních dní před záměrem uskutečnit zavedení množství požadované 

práce a pracovního tempa nebo změny, písemnou formou uvědomí odborovou organizaci o 

množství práce a pracovního tempa proto, aby odborová organizace i zaměstnanci mohli mít 

možnost vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním 

zavedení nebo změny. Tato povinnost je zaměstnavateli dána ze zákona podle § 287, odst. 2, 

písm. b.  
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3.6 Sociální péče 

 V rámci hlavy páté nazvané ,,Sociální péče“ se smluvní strany dohodli na zabezpečení 

zdravotní péče, programu seniority, penzijním připojištění a příspěvku na soukromé životní 

pojištění a dále jsou v této části ujednány záležitosti týkající se odměn zaměstnancům. 

V kapitole věnované zdravotní péči jsou zmíněny především povinnosti 

zaměstnavatele týkající se závodní preventivní péče. 

3.6.1  Zdravotní péče 

 Zde je důležité zmínit zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

který s účinností od 1. dubna 2012 přinesl podstatné změny v oblasti poskytování zdravotní 

péče zaměstnavatelem. Tento zákon ve své hlavě čtvrté, která zahrnuje část o 

pracovnělékařských službách či posuzování nemocí z povolání, ukládá zaměstnavatelům 

povinnost zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby a náklady spojené s těmito 

pracovnělékařskými prohlídkami. Pracovnělékařskými službami se míní zdravotní služby 

preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a 

pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního 

stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu 

zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi 

souvisejícími s prací. V  zákoně o specifických zdravotních službách jsou vymezeny výjimky 

zejména u zaměstnanců, vykonávající pouze práce zařazené do I. kategorie, které jsou 

vymezeny dle vyhlášky č. 423/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií. Zákon o specifických zdravotních službách stanoví, že zaměstnavatel může u 

pracovníku zařazených do I. kategorie (zejména administrativní pracovníci) zajistit 

pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti praktickému lékaři, u kterého je 

zaměstnanec registrován, ostatní pracovnělékařské služby je zaměstnavatel povinen zajistit 

poskytovatelem, se kterým uzavřel písemnou smlouvu.Ve všech ostatních případech, pokud 

se jedná o kategorii druhou, druhou rizikovou, třetí a čtvrtou vymezených dle vyhlášky č. 

423/2003 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit pracovnělékařské služby prostřednictví 

poskytovatele se kterým uzavřel písemnou smlouvu. 

Tato kolektivní smlouva vychází již z nové právní úpravy. V kolektivní smlouvě je 

uveden závazek zaměstnavatele, že bude zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči 

a že jím budou tyto lékařské prohlídky zabezpečovány a hrazeny. Zabezpečovat bude lékařské 
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prohlídky vstupní, při převedení, preventivní, periodické, řádové a při skončení pracovního 

poměru a v pracovní době zaměstnance. 

Dalším ujednáním kromě otázek týkající se zdravotní péče je závazek zaměstnavatele, 

že bude soustavně pečovat o podmínky osobní hygieny, umožní pracovníkům, kteří jsou 

pověřeni prováděním hygienického dozoru výkon tohoto dozoru, nepřipustí aby zaměstnanec 

vykonával práci, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. 

Jedná se v podstatě převážně o ustanovení vycházející z § 133, ZP, který upravuje povinnosti 

zaměstnavatele v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3.6.2  Program seniority 

 Zákoník práce ani jiné právní předpisy pojem ,,senior“ nevysvětlují ani neuvádějí, 

jelikož se zde uplatňuje jedna z nejvýznamnějších zásad pracovního práva, podle níž je 

v pracovněprávních vztazích zakázána přímá i nepřímá diskriminace kvůli věku. Praxe se 

však ustálila na výkladu, že se jedná o zaměstnance, kterému vznikl nárok na starobní důchod 

a nadále pracují
88

 Smluvní strany si zde samy vymezily, kterého zaměstnance bude za seniora 

považovat. Kolektivní smlouva programem seniority zvýhodňuje zaměstnance, které považuje 

za seniory. Kolektivní smlouva považuje za seniora zaměstnance, který má 5 let do starobního 

důchodu za podmínky 10 let nepřetržitého zaměstnání u zaměstnavatele a jeho právních 

předchůdců. 

Kolektivní smlouva uvádí, že pokud senior pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb 

dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci, zaměstnavatel převede seniora na jiné vhodné 

pracovní místo a v případě, že bude přeřazen do nižší tarifní třídy tarifního pásma, přísluší mu 

ke mzdě doplatek do výše průměrného výdělku, nejdéle však 18 po sobě jdoucích 

následujících měsíců ode dne přeřazení do nižší tarifní třídy. Po uplynutí této doby přísluší 

zaměstnanci doplatek ve výši 85 % průměrného výdělku a to až do doby splnění podmínek 

pro vznik nároku na starobní důchod. Doplatek se sjednává se seniorem v pracovní smlouvě 

na dobu jednoho roku a může být sjednáván opakovaně. 

Tato ustanovení je shledáno touto diplomovou prací jako výhoda pro zaměstnance, 

který je kolektivní smlouvou považován za seniora, jelikož s přibývajícím věkem, přibývají 

také zdravotní komplikace, které mohou vést k nemožnosti plnění dosavadních úkolů. 

                                                 
88

 Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED. Právní úprava pracovních podmínek seniorů [online]. 24.2.2010 
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Zaměstnavatel je sice podle zákoníku práce povinen zaměstnance, který dlouhodobě pozbyl 

způsobilost konat dosavadní práci s ohledem na jeho zdravotní stav, převést na jiné místo, 

avšak nemá zákonem danou povinnost takovému zaměstnanci vyplácet doplatek do výše 

průměrného výdělku, pokud by byl převeden na práci do nižší tarifní třídy tarifního pásma.  

3.6.3 Penzijní připojištění 

Další kapitoly se týkají penzijního připojištění a příspěvku na soukromé životní 

pojištění. Zaměstnavatel zaměstnanci poskytne příspěvek ve výši 300 Kč měsíčně, jestliže 

tento příspěvek bude využit k důchodovým účelům a zaměstnanec má uzavřenou smlouvu o 

penzijním připojištění s penzijním fondem. Příspěvek na penzijní připojištění nebude 

vyplacen pokud: 

-     neuplynula zaměstnanci zkušební doba,  

- v  měsíci, za který má být příspěvek vyplacen, vznikla zaměstnanci 

neomluvená absence 

- byla zaměstnanci dána výpověď z důvodů uvedených v § 52, písm.f,a,g, 

Zákoníku práce 

- byl v měsíci, za který má být příspěvek vyplacen, zaměstnanci okamžitě 

zrušen pracovní poměr 

3.6.4  Příspěvek na soukromé životní pojištění 

Příspěvky na soukromé životní pojištění placené zaměstnavatelem zaměstnanci má 

výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Slouží jako nástroj motivace a 

stabilizace zaměstnanců, vytváří ekonomické výhody nejen pro zaměstnance, ale také pro 

zaměstnavatele, který si může odečíst tyto příspěvky z daní. Zaměstnavatelé mohou 

zaměstnanci přispět na soukromé životní pojištění až do výše 30 000 Kč ročně. Díky pojištění 

si může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel snížit daně a zároveň zaměstnanec neplatí z části 

příspěvku zaměstnavatele sociální ani zdravotní pojištění.
89

 

Smluvní strany se v kolektivní smlouvě dohodli, že poskytnou každému zaměstnanci 

příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 500 Kč/ měsíčně. Je zde dán požadavek 

splnění podmínek pro nárok tohoto příspěvku:  

- příspěvek musí být využit k účelům dožití se věku sjednaného ve smlouvě, 

                                                 
89

 Fincentrum, Investujeme.cz. Zaměstnavatel může zaměstnanci nově přispět na životní pojištění až 30 000 Kč 
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- zaměstnanec má sjednané všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění 

s pojišťovnou, se kterou má zaměstnavatel uzavřenou rámcovou smlouvu. 

Další sjednaná výhoda platí pro zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním 

poměru po zkušební době a kteří pracují v namáhavých a rizikových pracovních podmínkách 

zařazených do 3. a 4. kategorie rizika ve strojírenské metalurgii. Příspěvek se odvíjí od výše 

odpracovaných let v metalurgii a je vypočten z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné 

období. Smluvními stranami jsou stanoveny maximální výše poskytnutí příspěvku: 

Za rozhodné období leden – duben: 4800 Kč 

Za rozhodné období květen- říjen: 7200 Kč 

Za rozhodné období listopad – duben následujícího roku: 7200Kč 

Poskytnutí příspěvku se procentuálně liší dle doby odpracovaných let, minimální výše 

je stanovena na 2,5 %, kdy je zaměstnanec v pracovním poměru u zaměstnavatele od doby 

skončení zkušební doby do 10 let. Maximální výše je stanovena pro zaměstnance v pracovním 

poměru u zaměstnavatele od 30 a více let ve výši 4,6 % z vyměřovacího základu zjištěného za 

rozhodné období. 

 

3.6.5  Odměny při pracovním výročí, dosažení 50 let věku a 

poskytnutí účinné pomoci 

 Podnik dále poskytuje svým zaměstnancům odměnu při pracovním výročí. Nárok na 

odměnu má zaměstnanec, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval nepřetržitě více než 10 

let. Za 10 let náleží zaměstnanci odměna ve výši 2 500 Kč a maximální výše odměny činí pro 

zaměstnance 7 700 Kč pro zaměstnance, kteří u zaměstnavatele odpracovali 45 let. 

 Další mimořádnou odměnou, na které se smluvní strany dohodli je  odměna při 

dovršení 50 let věku, ale s tou podmínkou, že zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele 

nepřetržitě alespoň 10 let. Odměna činí 4600 Kč a za každý další odpracovaný rok 460 Kč. 

 Pokud zaměstnanci trval pracovní poměr u zaměstnavatele nepřetržitě minimálně 10 

let, má při odchodu do starobního důchodu nárok na odměnu ve výši 5600 Kč a za každý 

odpracovaný rok 560 Kč. 

 Poslední z odměn uvedených v kolektivní smlouvě, je odměna ve výši 1000 Kč za 

poskytnutí účinné pomoci při předcházení požárům nebo při živelných událostech, jejich 

likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při 

nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek. V případě ohrožení života, zdraví nebo 
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majetku, je sjednána odměna ve výši nejméně 5000 Kč. Tato dohoda může být sjednána vyšší 

po dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací podle rozsahu a obtížnosti pomoci. 

 

3.7 Péče o zaměstnance 

 V části věnované péči o zaměstnance, smluvní strany řeší otázku týkající se výdajů na 

sociální účely a jejich užití. Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavazuje, že zajistí 

finanční krytí pro zabezpečení potřeb a zájmů vztahující se k sociálním účelům. Sociální 

potřeby přitom bude uspokojovat nejen vůči zaměstnancům v pracovním poměru 

zaměstnavatele, ale také k bývalým zaměstnancům a jejich rodinných příslušníků. 

 Za sociální potřeby zaměstnance považuje tato kolektivní smlouva nepeněžní plnění 

poskytované na: 

- dětské pobyty dětí zaměstnanců, 

- rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 

- sport a tělovýchovu zaměstnanců, 

- kulturní využití zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, 

- péče o zdraví zaměstnanců, 

- kulturní a sportovní činnost dětí zaměstnanců. 

 

Součástí kolektivní smlouvy je sestavený rozpočet, který je dohodou smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat rekreační činnost svých zaměstnanců a  

poskytnou zaměstnanci nepeněžní plnění na pobyty organizované a zakoupené odborovou 

organizací, které jsou zaměřeny na kulturu, školství, vědu, vzdělávání, zdravotní a sociální 

péči, tělovýchovu a sport konané jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Dále je stanoveno, že 

v případě kulturních akcí organizované zaměstnavatelem lze zaměstnanci poskytnout 

nepeněžní plnění do výše 100 % ceny vstupného. V případě pořádání společenských akcí a 

plesů smluvní strany uvádí, že zaměstnavatel rovněž uhradí 100 % nákladů, které budou 

v podobě občerstvení, hudbu, program tombolu a dopravu účastníku. 

 

3.8 Společná ustanovení 

 Poslední hlava kolektivní smlouvy obsahuje dvě kapitoly. Jedna z nich se týká 

platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy, druhá z nich obsahuje závěrečná ustanovení. 
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 V kapitole, která pojednává o platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy se smluvní 

strany dohodli, že jejich kolektivní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.4.2012. Je zde 

vyslovena podmínka ukončení účinnosti kolektivní smlouvy. Touto podmínkou je uzavření 

nové kolektivní smlouvy, která nahradí dosavadní kolektivní smlouvu. Nová kolektivní 

smlouva však musí být uzavřena nejpozději do 31.3.2014.  

 Dále se smluvní strany dohodly, že pokud by došlo ke změně právních předpisů, které 

se dotýkají smluvních závazků, začnou smluvní strany o těchto závazcích jednat a budou 

postupovat dle zákona o kolektivním vyjednávání. 

 V závěrečných ustanoveních smluvní strany správně postupují tím, že zde věnují 

zvýšenou pozornost formulacím jednotlivých ujednání kolektivní smlouvy. Zvláště v zájmu 

předcházení zbytečných sporů je třeba některá ustanovení formulovat přesně, určitě a 

srozumitelně, aby neumožňovala různé výklady. Jsou zde vyjádřeny především ujednání, 

která by mohla uvést čtenáře v omyl. Je zde např. zvlášť vymezeno, co se konkrétně míní 

výrokem větší počet zaměstnanců, kdo je osamělý zaměstnanec, kdo je zaměstnanec se 

zdravotním postižením, kdo je vedoucím zaměstnanec, kdo je rodinným příslušníkem 

zaměstnance, co je považováno za nepříznivé povětrnostní vlivy, živelné události atd. 

 Nakonec je zde vysloveno, že zaměstnanec seznámí zaměstnance s obsahem 

kolektivní smlouvy, přičemž povinnost se vztahuje i na přijaté změny kolektivní smlouvy a že 

sjednaná kolektivní smlouva je právní zárukou rovného zacházení jak pro zaměstnance, tak i 

pro zaměstnavatele, ale především sociálního smíru po celou dobu její platnosti. 
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4 Zhodnocení kolektivní smlouvy, návrhy a opatření 

 Po analýze kolektivní smlouvy bude přistoupeno k jejímu zhodnocení a případným 

návrhům a opatřením, které by mohly smluvní strany využít pro tvorbu budoucí kolektivní 

smlouvy. 

 Hned u první části kolektivní smlouvy nazvané základní ustanovení, vyvstává hned 

několik poznámek k jejímu obsahu. V kapitole druhé nazvané ,,legislativní soulad“ by bylo 

vhodné rozšířit výčet právních předpisů, ze kterých ustanovení kolektivní smlouvy vychází. Je 

zde zmíněn pouze zákoník práce, ratifikované mezinárodní úmluvy a další zákony a předpisy. 

Tento výčet by měl být doplněn alespoň o zákon o kolektivním vyjednávání, 

antidiskriminační zákon a zákon o zaměstnanosti.  

 V následující kapitole zabývající se rovným zacházením a diskriminací, by mělo být 

upraveno ustanovení, kde se smluvní strany dohodly uplatňovat princip rovného zacházení se 

všemi zaměstnanci a zákazu jakékoliv diskriminace a odkazují se přitom na článek 3 Listiny 

základních práv a svobod. V tomto ustanovení by se neměla zmiňovat Listina základních práv 

a svobod, ale měl by být  použit odkaz na ustanovení § 1a písm. e, ZP, jelikož ustanovení 

stanovující rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace vztahující se 

k základním zásadám pracovněprávních vztahů, je pro kolektivní smlouvu, zohledňující 

především práva zaměstnanců, lépe použitelné než základní práva a svobody, která se zaručují 

všem bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka atd. jak upravuje článek 3 Listiny základních práv a 

svobod. 

 V kapitole věnující se agenturnímu zaměstnávání by bylo vhodné pozměnit text. 

Kolektivní smlouva totiž uvádí, že využije agenturního zaměstnávání pouze za podmínky, že 

má sjednáno pojištění proti úpadku. Jedná se, ale o podmínku pojištění proti úpadku, která 

platí pro agentury práce ze zákona, tudíž toto pojištění musí mít sjednány všechny agentury 

práce, které nechtějí přijít o odebrání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Z výše 

uvedeného vyplívá, že je zcela zbytečné, aby byla tato podmínka v kolektivní smlouvě 

uváděna a z textu by měla být proto vypuštěna.  

Zajímavostí je požadavek smluvních stran, aby agentura práce měla sjednáno i 

pojištění proti úpadku uživatele. Není jasná nutnost tohoto požadavku ze strany smluvních 

stran kolektivní smlouvy, protože toto pojištění není zákonnou povinností agentury práce a 

jelikož zaměstnanci dočasně pracující u uživatele jsou zaměstnanci agentury práce, nikoliv 

zaměstnavatele, který by jim měl vyplácet mzdu. Není proto důvod, proč by měla mít 
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agentura práce sjednáno pojištění proti úpadku uživatele. Z výše uvedeného by bylo vhodné 

tento požadavek z kolektivní smlouvy vypustit. 

Následující hlava upravuje pracovněprávní vztahy. V této části by mělo být 

přistoupeno k redukci příliš rozsáhlého textu, který pouze přepisuje ustanovení zákoníku 

práce. Není nutné v kolektivní smlouvě přepisovat jednotlivá ustanovení zákona. Pro potřeby 

kolektivní smlouvy by postačilo použít pouze odkaz na konkrétní ustanovení, či kterým 

zákonem se budou smluvní strany v těchto otázkách řídit.  

Další doporučení se vztahují k části upravující přestávky v práci. Zde by bylo vhodné 

zkrátit přestávky pro technicko-hospodářské pracovníky z 60 minut na 30 minut daných ze 

zákona. Stravování má totiž zaměstnavatel zajištěno přímo v areálu budovy, zaměstnanci 

tudíž docházet na jídlo mimo podnik nemusí a 30 minut by jim na stravování stačit mělo. 

Zaměstnanci se zbytečně prodlužuje doba, po kterou musí být v práci a kterou nemá 

započítanou do pracovní doby. Navíc v podmínkách dnešního pracovního tempa se 

předpokládá, že zaměstnanci typu technicko – hospodářských pracovníků pro splnění všech 

povinností, využijí pouze dobu nezbytně nutnou pro stravování a dále se věnují svým 

pracovním povinnostem, i když je to doba jejich oddechu. 

Dále by mělo být upuštěno od ustanovení, že v době přestávky nemůže zaměstnanec 

opouštět areál zaměstnavatele. Zaměstnavatel by neměl zaměstnanci nařizovat, kde má trávit 

přestávku na oddech a jídlo. Podle § 78, odst. 1 písm. b, ZP  je dobou odpočinku doba, která 

není pracovní dobou a tato přestávka se podle § 88, odst. 4 ZP nezapočítává do pracovní doby 

a nenáleží tudíž zaměstnanci ani náhrada mzdy. Z těchto ustanovení vyplívá, že zaměstnanec 

může ve svém volnu s časem nakládat podle svého vlastního uvážení a v místě, které uzná za 

vhodné a zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci určovat, že má setrvat v areálu 

zaměstnavatele. Dále ustanovení :,, Přestávku na jídlo a oddech musí zaměstnanec čerpat“ by 

do kolektivní smlouvy zařazena být neměla. Kolektivní smlouva totiž neslouží jako nástroj, 

jehož prostřednictvím zaměstnavatel řídí a organizuje práci, povinnostmi zaměstnanců by se 

proto zabývat neměla, protože ke konkretizaci a specifikaci povinností zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích by měly sloužit jiné nástroje, v prvé řadě pracovní řád.
90

 

V části odměňování jsou stanoveny příplatky za noční práci. Je zde uveden příplatek 

v korunách za jednu odpracovanou hodinu. Pro  informativní dokreslení rámce pro 

                                                 
90

 STRÁNSKÝ, Jaroslav, Dana HRABCOVÁ a Jaromír ZRUTSKÝ. Aktuální manuál pro každou odborovou 

organizaci II. Praha: Sondy s. r. o., 2010. 132 s. ISBN 978-80-86846-35-4. 
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zaměstnance, by kolektivní smlouva měla obsahovat i minimální procentní výši příplatku za 

noční práci, která je daná zákonem.  

Poslední kapitola, která je zařazena do hlavy čtvrté, týkající se odměňování 

zaměstnanců, se nazývá ,,Množství práce, pracovní tempo a ukazatel produktivity“. Množství 

práce a pracovní tempo přímo nesouvisí s ujednáním týkající se mezd, proto by bylo vhodné 

zařadit tuto kapitolu do části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Následující hlava nazvaná ,,Sociální péče“ obsahuje mimo jiné také kapitolu zdravotní 

péče. V této části by mělo být provedeno několik změn. Měla by zde být uvedena právní 

úprava, ze které bude tato kolektivní smlouva v otázkách zdravotní péče vycházet, jelikož 

došlo v souvislosti se zdravotní péči v roce 2012 k významným změnám a zaměstnanci 

nemusí mít o těchto změnách velké povědomí. 

Dále by měl být pozměněn termín ,,závodní zdravotní péče“ na pracovnělékařské 

prohlídky. Mohlo by být také zmíněno ustanovení, že zaměstnanec má právo na mimořádnou 

pracovnělékařskou prohlídku, pokud o ni požádá zaměstnavatele. Tato kapitola by mohla být 

rozšířena o přehled periodicity prohlídek podle jednotlivých kategorií s odkazem na kategorie 

prací, podle jednotlivých vykonávaných prací, které jsou uvedeny v příloze této kolektivní 

smlouvy.  

Jelikož se v tomto podniku nachází mnoho profesí, které jsou fyzicky velmi náročné, 

pro větší motivaci a stabilizaci zaměstnanců by mohlo být účelné, zavést příspěvky týkající se 

zdravotní péče. Mohlo by se jednat o možnost využití příspěvku v určité výši na očkování 

nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, jako je očkování proti chřipce, klíšťové 

encefalitidě apod.  

Tato kapitola zdravotní péče je zcela nesprávně zařazena do hlavy páté týkající se 

sociální péče. Hlava pátá zákoníku práce upravuje záležitosti týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V § 133, odst. 1, písm. d, ZP, který je zařazen v zákoníku práce pod 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stanovuje povinnost zaměstnavatele umožnit 

zaměstnancům podrobit se očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a 

mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. 

Z výše uvedených důvodů si vyplívá, že kapitola ,,zdravotní péče“ by měla být zcela určitě 

zařazena do hlavy šesté této kolektivní smlouvy, která upravuje otázky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

Pokud by měla být tato kolektivní smlouva celkově zhodnocena, je z hlediska 

systematiky velice přehledná. Co by jí mohlo být vytknuto, je velká rozsáhlost textu. 

Kolektivní smlouva ve velké míře přebírá ustanovení, která jsou popsána v zákoně. Z  60 %  
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je kolektivní smlouva tvořena pouze přepsanými zákonnými ustanoveními. Bylo by vhodné 

text přepsaných zákonných ustanovení výrazně zredukovat. Jak bylo zmíněno výše, odkaz na 

příslušný zákon v podobě paragrafu nebo čísla zákona by pro účely této kolektivní smlouvy 

postačil. 

 Kolektivní smlouva by měla být více zaměřena na práva zaměstnanců, která přesahují 

rámec zákonné povinnosti. I když jsou taková práva v kolektivní smlouvě upravena, v takto 

rozsáhlém textu se velmi ztrácejí.  

Příští kolektivní smlouva by mohla obsahovat zavédení více benefitů, např. v podobě 

kreditu v určité výši, kterého by mohli zaměstnanci využívat na různé sportovní aktivity, 

wellness, výběru vitamínů v lékárně apod. Pro takové účely slouží většinou poukazy, které 

nabízí určité společnosti v ČR a kterými může zaměstnavatel přispět zaměstnancům na volno 

časové aktivity, kterými mohou být sportovní aktivity, kultura, cestování, vzdělávání, 

nadstandardní zdravotní péče, lázeňské pobyty. Z těchto poukázek jsou přitom osvobozeny 

odvody na zdravotní a sociální pojištění, zaměstnanec z ní neodvádí odvody ani daň z příjmů. 

Takové poukázky by tudíž mohly být výhodné především pro zaměstnavatele, protože 

s porovnání se mzdou může ušetřit vysoké náklady a na zaměstnance by zajisté působili velmi 

motivačně.  
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5 Závěr 
 

První kapitola obsahuje charakteristiku kolektivní smlouvy a dalších institutů s ní 

souvisejících. Tato kapitola umožní čtenáři náhled toho, co se kolektivní smlouvou a 

kolektivním vyjednáváním v podmínkách naši právní úpravy míní.  

 V další kapitole nazvané analýza kolektivní smlouvy byl provedena analýza konkrétní 

kolektivní smlouvy a to především těch částí, které by mohly být z hlediska diplomové práce 

zajímavé. Byla zde použita především metoda porovnání se zákonem. Na základě této metody 

byla zjištěna práva, která jsou pro zaměstnance sjednána nad rámec zákonné povinnosti či 

případné chyby v ustanoveních kolektivní smlouvy. 

 Poslední část diplomové práce obsahuje především návrhy změn a opatření. Největším 

problémem této kolektivní smlouvy je především velká rozsáhlost textu, který zbytečně 

doslovně přebírá ustanovení, která jsou dána zákonem. Dále se zde vyskytly i drobné chyby, 

které by bylo vhodné v této kolektivní smlouvě odstranit. Největším doporučením, které z této 

analýzy kolektivní smlouvy vyplívá však je, zaměřit se více na různé výhody a práva 

zaměstnanců, které jsou nad rámec dané zákonem. Kolektivní smlouva příliš těchto výhod 

neobsahuje a pokud ano, tak se vzhledem k rozsáhlosti textu příliš ztrácejí. 

 Cíl, který byl stanoven pro začátek, byl naplněn, jelikož je smluvním stranám nabídnut 

náhled nezávislého subjektu na jejich kolektivní smlouvu a jsou dány návrhy a doporučení pro 

sestavení příští kolektivní smlouvy, které by mohly smluvní strany využít. 
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http://www.investujeme.cz/zamestnavatel-muze-zamestnanci-nove-prispet-na-zivotni-pojisteni-az-30-000-kc-rocne/
http://www.mpsv.cz/cs/6452
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=595


65 

 

 

Seznam zkratek a symbolů 
 

ZP………………………………Zákoník práce 

MOP…………………………...Mezinárodní organizace práce 

ČR……………………………..Česká republika 

ČMKOS……………………….Českomoravská konfederace odborových svazů 

KZPS…………………………..Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

RHSD………………………….Rada hospodářské a sociální dohody 

BOZP………………………….Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


