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1. Ú V O D 

 

V předcházející analýze, nazvané „Pracovní síla v zemědělství, její struktura, 

konkurenceschopnost a sociální dialog“, jsme se zabývali postavením zaměstnanců v rezortu 

zemědělství v České republice. Snažili jsme se ukázat, že jejich práce je složitější a obtížnější 

než v ostatních odvětvích národního hospodářství, že je ovlivňována mnoha faktory na nich 

nezávislými a že jde o práci náročnou jak fyzicky, tak mnohdy i psychicky. A navíc – velice 

často nedoceněnou, a to jak ve společnosti, tak často i samotnými zaměstnavateli. Mzdy 

těchto zaměstnanců jsou jedny z nejnižších v porovnání se všemi ostatními odvětvími 

národního hospodářství ČR. Tato skutečnost spolu s dalšími nevýhodami spojenými s prací 

v zemědělství a životem na venkově je nezanedbatelnou příčinou úbytku pracovních sil 

v tomto rezortu. A co je varující, zejména mladé a kvalifikované pracovní síly. To nám 

prokázaly nejen statistické údaje, ale také průzkum, který jsme provedli na několika středních 

školách se zaměřením na zemědělské profese. Studentů jsme se dotazovali, čím se chtějí 

zabývat po absolvování školy, zda počítají s tím, že budou pracovat v zemědělství. Závěry 

tohoto průzkumu nebyly optimistické. Pouhých padesát procent z dotázaných odpovědělo 

„ano“. Tak velký nezájem vykonávat profesi, na kterou se připravovali, dotázaní studenti 

zdůvodňovali zejména nízkými mzdami za těžkou práci a nevyhovujícími pracovními 

podmínkami. 

 

 A právě v souvislosti s těmito poznatky jsme dospěli k názoru, že jedním z faktorů, které 

mohou ovlivnit zlepšení podmínek práce v zemědělství, je „sociální dialog“. Jsme 

přesvědčeni, že koncepčně vedený sociální dialog na všech úrovních, dialog, na kterém budou 

mít opravdový zájem všechny zainteresované strany, zejména na dosažení konsenzu 

v zásadních otázkách, může napomoci jak postavení zaměstnanců, zlepšení jejich věkové a 

kvalifikační struktury, a tím také k postupnému zvyšování efektivnosti a 

konkurenceschopnosti zemědělské výroby v České republice. 

 

Proto také považujeme za potřebné se v této další analýze hlouběji zabývat právě 

sociálním dialogem. Chceme ukázat co vše sociální dialog ovlivňuje, jaké právní normy 

vytvářejí charakteristiku, význam a dopady sociálního dialogu a jak jejich znalost může 

ovlivnit úspěšnost sociálního dialogu a posílit jeho význam na všech úrovních. 
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2. S O C I Á L N Í   D I A L O G 

 

     Sociální dialog není jen kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, jak 

bývá často chápán, a v tomto smyslu tento termín také používán. Sociální dialog je stálá 

komunikace mezi dvěma partnerskými stranami, ve většině případů mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci nebo mezi zaměstnavatelem a odbory, což jsou převážně také zaměstnanci, které 

si ostatní zaměstnanci zvolili jako své zástupce. A protože v tomto dialogu je zaměstnavatel 

tou silnější stranou, jsou právními předpisy, nebo normami, které mají sílu práva, vymezena 

práva obou těchto stran dialogu, jejich postavení a místo, a současně povinnosti, které má 

jedna strana vůči druhé. I když by bylo namístě namítnout, že na trhu práce jsou 

zaměstnavatel i zaměstnanec rovnocenní partneři, protože zaměstnanec prodává svoji 

pracovní sílu a zaměstnavatel pracovní sílu kupuje. Ale přece jen v současných ekonomických 

podmínkách je jejich postavení rozdílné. A praktické zkušenosti nás o tom neustále 

přesvědčují. 

 

     Sociální dialog mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci se ovšem neodehrává jen na 

podnikové úrovni. V zájmu sjednocení pracovních podmínek a konkurenceschopnosti v rámci 

celého rezortu je veden sociální dialog mezi partnery, kteří zastupují zájmy všech 

zaměstnanců, případně většiny zaměstnanců v daném rezortu na jedné straně, a na straně 

druhé zaměstnavateli, kteří vyjadřují zájmy všech nebo většiny zaměstnavatelů tohoto rezortu. 

 

     Sociální dialog není však jen dvoustranná záležitost. V zájmu řešení důležitých problémů, 

které je zapotřebí řešit na celostátní úrovni, přidává se ke dvěma již jmenovaným stranám 

strana třetí, a to stát. Jedná se o prodiskutování a nalezení určitého konsenzu v otázkách, které 

mají dopad buď na celé národní hospodářství, nebo v případě řešení situace v jednom rezortu 

mohou mít dopady přijatých závěrů vliv daleko širší, překračující působnost projednávaného 

rezortu. 

 

     A opomenout nesmíme ani mezinárodní rozměr sociálního dialogu, který v posledních 

letech probíhá na úrovni Evropské unie, ale již mnohem dříve byl charakterizován a 

v právních aktech vymezen na celosvětové úrovni.    
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2.1.  P O J E T Í  A  V Ý Z N A M   S O C I Á L N Í H O   D I A L O  G U 

 

     Sociální dialog může nabývat různých podob a zahrnuje zejména kolektivní vyjednávání, 

ale také jiné formy vyjednávání, konzultací a komunikace mezi sociálními partnery a také 

vládami. Naproti tomu zjevně jednostranné akty jako kodexy chování v podnicích nelze 

považovat za formy sociálního dialogu. 

 

    Posilování sociálního dialogu je jedním ze čtyř klíčových strategických cílů Mezinárodní 

organizace práce v podpoře důstojné práce, a to vedle šíření pracovních standardů, základních 

pracovních zásad a práv, vytváření větších příležitostí pro zajištěné a důstojné zaměstnání pro 

muže i ženy a rozsah a účinnost sociální ochrany pro všechny. 

 

     Podle Mezinárodní organizace práce sociální dialog zahrnuje: 

     „všechny typy vyjednávání, konzultací nebo jednoduše výměny informací mezi zástupci 

vlády, zaměstnavatelů a pracovníků ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu 

k hospodářské a sociální politice. Může mít podobu trojstranného procesu s účastí vlády jako 

oficiálního účastníka dialogu, nebo může spočívat pouze v dvoustranných vztazích mezi 

pracovníky a vedením podniků (nebo odborovými svazy a sdruženími zaměstnavatelů) 

s nepřímým zapojením vlády či bez něj. Postupy sociálního dialogu mohou být neformální 

nebo institucionalizované a často se jedná o kombinaci obojího. Sociální dialog může 

probíhat na národní, regionální či podnikové úrovni. Může být mezioborový, odvětvový nebo 

kombinovaný.“ 1) 

 

     Velmi významným aspektem sociálního dialogu je jeho partnerský přístup. Vychází 

z předpokladu, že odbory a sdružení zaměstnavatelů uznávají existenci společného problému 

a zavazují se společně konat v zájmu jeho řešení. Sociální dialog je tedy nástrojem k budování 

konsenzu. Navíc v tripartitní podobě poskytuje sociálním partnerům (odborům a sdružením 

zaměstnavatelů) nástroj k ovlivnění vládních rozhodnutí a lobování za své zájmy na politické 

úrovni. 

 
1)oddíl webových stránek ILO o oblastech práce. 

   Http://www.ilo.org/ifpdialúareas-of-work/social-dialogue/lang-en/index.htm 
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     MOP vidí dva hlavní možné přínosy tohoto přístupu k dialogu: 

- zaprvé je to demokratizace tvorby hospodářské a sociální politiky, 

- zadruhé omezení sociálních konfliktů.2) 

     Tripartitní sociální dialog je považován za inkluzivní způsob demokratického rozhodování. 

Jako takový může zvýšit legitimitu jednání státu, jakož i odborů a sdružení zaměstnavatelů, 

které mají vlastní zájem být přítomny u rozhodování a mít z něj užitek. Jak v tripartitní, tak 

v bipartitní podobě uplatňuje sociální dialog praktický kooperativní přístup s cílem rozvíjet 

společné pochopení problémů, najít kompromis a shodnout se na společné reakci. Jako nástroj 

pro dosažení konsenzu a omezení konfliktů je obzvláště vhodný v dobách hospodářských 

krizí a transformace. 

 

     Takový kooperativní postoj přesto není jediným možným přístupem k pracovněprávním 

vztahům. Volba mezi spoluprací a konfliktem má strategickou povahu a závisí na konkrétní 

situaci a řešených otázkách. Nicméně oba přístupy se navzájem nevylučují, naopak se 

doplňují. Například zaměstnavatele lze někdy přimět k vyjednávání v duchu spolupráce pouze 

vlivem rozsáhlých kolektivních akcí zaměstnanců a úspěšný proces dialogu s pozitivními 

výsledky pro pracovníky může rozšířit členskou základnu odborů a zvýšit jejich sílu pro další 

kolo konfliktu. 

 

Jaké jsou předpoklady funkčnosti sociálního dialogu? 

 

     Vzhledem k tomu, že instituce sociálního dialogu jsou pro sociální partnery přirozeným 

prostředím, jsou prvními předpoklady pro zajištění jejich řádné funkčnosti demokratické 

základy a legislativa umožňující sociální dialog. Jsou potřeba silné a reprezentativní 

organizace pracovníků a zaměstnavatelů, které mohou být skutečnými aktéry procesu dialogu. 

Kromě toho je nutné, aby všechny zúčastněné strany měly určitý společný zájem a ochotu 

zapojit se do takového kooperativního a konstruktivního dialogu. V reálném životě jsou však 

cíle zúčastněných stran často velmi rozdílné. Není vždy možné dospět k situaci, která je 

prospěšná všem, nebo ke kompromisu a někdy také chybí  vůle k dialogu,  zejména  na  straně  

 

2)ILO (2004). Promoting national social dialogue. An ILO Training manual. Ženeva. Mezinárodní  

   Úřad práce. s. 23. 
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 sdružení zaměstnavatelů. V takové situaci nebude pokračování v dialogu jen díky ochotě 

odborů nutně úspěšné, neboť to znamená hledání spolupráce s protějškem, kterému ve 

skutečnosti o kompromis nejde, ale který sleduje jen svůj vlastní zájem. Při sestavování 

programu jednání sociálního dialogu je proto důležité pečlivě zvolit otázky k projednání. 

Například je výhodné zahájit sociální dialog tématy, kde existuje určitý efektivní prostor pro 

konsenzus a kde je možné dosáhnout menších úspěchů. K těmto méně konfliktním oblastem 

může patřit bezpečnost a ochrana zdraví, rovné příležitosti a zákaz diskriminace či školení a 

celoživotní vzdělávání. 

 

     Dalším důležitým a často problematickým aspektem je zajištění plnění dříve dosažených 

dohod. První zásadní otázkou v tomto směru je více či méně závazný charakter výsledku 

sociálního dialogu. Rozmezí funkce dialogu může být široké – od prosté komunikace a 

informování bez nutných závazků ohledně dosažení konkrétních politických výsledků až po 

účinné vyjednávání s právně závaznými či nezávaznými výstupy.  

 

     A bez ohledu na závaznost výsledků sociálního dialogu může představovat určitý problém 

také jejich provádění. Přechod od písemných závazků ke konkrétním akcím nebývá vždy 

snadný. Problémy může působit například koordinace mezi různými úrovněmi sociálního 

dialogu, zvláště pokud jde o přenesení nadnárodních a evropských forem sociálního dialogu 

na nižší úrovně. Takže je zřejmé, že konečný efekt výsledků sociálního dialogu závisí na 

skutečné konsenzuální vůli všech zúčastněných. 
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2.2.   T Y P Y   S O C I Á L N Í H O   D I A L O G U 

 

      

     Sociální dialog může probíhat na různých úrovních: národní, odvětvové, regionální, 

podnikové. Může k němu docházet v dvojstranné formě (bipartita), kde jsou zastoupeny 

pouze odbory a zaměstnavatelé, ale také v trojstranném uspořádání (tripartita), tedy za účasti 

zástupců odborů, zaměstnavatelů i vlády. 

 

     V České republice sociální dialog fakticky existuje ve čtyřech úrovních: 

a) Sociální dialog na nejvyšší úrovni, tj. Rada hospodářské a sociální dohody ČR, tzv. 

tripartita. Účastníky tripartitního jednání jsou zástupci státu (členové vlády), nejvyšší 

představitelé zaměstnavatelů (představitelé svazů a sdružení zaměstnavatelů) a nejvyšší 

představitelé zaměstnanců (představitelé odborových centrál). 

b) Odvětvový sociální dialog, tzv. bipartita. Účastníky bipartitního sociálního dialogu 

jsou představitelé určitého odvětví jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně 

zaměstnanců, reprezentovaných příslušným odborovým svazem. 

c) Regionální sociální dialog, který může být jak bipartitní, tak i tripartitní. 

V podmínkách České republiky převažuje tripartitní forma, kdy jsou v jednotlivých 

krajích vytvářeny Krajské Rady hospodářské a sociální dohody. Účastníky tohoto 

dialogu jsou reprezentanti územní samosprávy, zástupci zaměstnavatelů (nejvíce 

zastoupených v daném kraji) a zástupci zaměstnanců (představitelé odborových svazů 

s převažujícím zastoupením v kraji). 

d) Podnikový sociální dialog. Na této úrovni je sociální dialog zastoupen příslušným 

zaměstnavatelem a představiteli odborové organizace, zvolenými zaměstnanci daného 

podniku. 

 

Rada hospodářské  a sociální dohody ČR (tripartita) 

 

     Národní úroveň sociálního dialogu v České republice představuje tripartitní jednání 

v rámci Rady hospodářské a sociální dohody mezi vrcholovými organizacemi zaměstnavatelů 

a odborů a vládou, jejichž cílem je výměna informací a projednávání nejdůležitějších otázek, 

návrhů právních předpisů, ekonomických a sociálních materiálů, které se týkají společných či 

skupinových zájmů, a to vládou a sociálními partnery. 
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  Rada hospodářské a sociální dohody ČR vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná 

platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem 

k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se název „tripartita“. 

 

     Rada hospodářské a sociální dohody ČR (dále „RHSD ČR“) působí dle schváleného 

Statutu a Jednacího řádu jako společný dobrovolný, dohadovací a iniciativní orgán vlády, 

odborů a zaměstnavatelů, s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a 

sociálního rozvoje. RHSD ČR hraje stále významnější roli a v současnosti patří mezi stabilní 

koordinační, informační a organizačně metodický prvek sociálního dialogu v ČR. Svojí 

úrovní, strukturou a vykazovanou činností patří mezi uznávané instituce sociálního dialogu i 

v mezinárodním měřítku. 

 

     Nejvyšším orgánem tripartity je Plenární schůze RHSD ČR, které se zúčastňuje sedm 

zástupců vlády v čele s předsedou vlády, sedm zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. 

V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace 

odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele Svaz průmyslu a 

dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České 

republiky. Závěry jednání plenárních schůzí jsou schvalovány všemi účastníky jednání. Pokud 

se nepodaří dosáhnout konsensu a přijetí společných závěrů, jsou zveřejněna odchylná 

stanoviska delegací k projednávaným bodům. 

 

     Výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR je Předsednictvo RHSD 

ČR. Předsednictvo RHSD ČR projednává koncepční dokumenty, jedná o zásadních 

rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje 

vývoj sociálního partnerství. Navrhuje program a určuje termín Plenární schůze RHSD ČR. 

 

     Za účelem řešení věcných problémů jsou jako stálé expertní orgány ustaveny Pracovní 

týmy a skupiny RHSD ČR. Předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují 

odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR. V současné době je 

ustaveno 18 Pracovních týmů RHSD ČR, a to: pro Evropskou unii, pro bezpečnost práce a 

ochranu zdraví při práci, pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání  a zaměstnanost, 

pro veřejné služby a veřejnou správu, pro hospodářskou politiku, pro sociální otázky, pro 

vzdělávání a lidské zdroje, pro dopravu a dopravní infrastrukturu, pro daně a pojištění, pro 
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místní rozvoj a fondy EU, pro zdravotnictví, pro koncepci důchodové reformy, pro vnitřní trh, 

pro kulturní otázky, pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce, pro nestátní neziskové 

organizace, pro zemědělství a životní prostředí  a pro tripartitu a organizační otázky. 

 

     Dalším typem sociálního dialogu v českých podmínkách je bipartitní dialog. Tento typ 

sociálního dialogu probíhá mezi organizacemi zaměstnavatelů (zaměstnavatelskými svazy a 

sdruženími) a organizacemi odborů (odborovými svazy) a je zaměřen na projednávání 

různých otázek mezi sociálními partnery, které jsou obecně předmětem jejich zájmu s cílem 

předejít krizovým situacím, nalézt společné řešení a zachovat sociální smír. 

 

     Významnou z hlediska bipartitního národního sociálního dialogu je Dohoda sociálních 

partnerů o bipartitní spolupráci na národní úrovni uzavřená dne 29. listopadu 2004 

v Praze Českomoravskou konfederací odborových svazů a Asociací samostatných odborů na 

straně zástupců zaměstnanců, a Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Konfederací 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Svazem obchodu a 

cestovního ruchu České republiky na straně zaměstnavatelů.  

 

     V této dohodě sociální partneři deklarují význam sociálního dialogu na národní i evropské 

úrovni jako nezbytného nástroje konsensu v otázkách týkajících se jejich hospodářských a 

sociálních zájmů. Považují proto za nezbytné konzultovat klíčové otázky, které mají dopad na 

národní i evropskou úroveň s cílem připravit zejména návrhy společných řešení a předložit je 

vládě s tím, že snaha o nalezení vzájemně přijatelných řešení přispěje k omezení případného 

sociálního napětí a může eliminovat nátlakové akce. Současně vyjádřili záměr využívat všech 

dostupných prostředků, aby informovali především zaměstnavatelskou a zaměstnaneckou 

veřejnost o významu bipartitního sociálního dialogu, o výsledcích své spolupráce a 

pozitivních akcích, které přispěly k zásadnímu zlepšení klíčových otázek v oblasti 

hospodářských a sociálních zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

 

     Dohoda sociálních partnerů o bipartitní spolupráci na národní úrovni vymezila také jako 

jednu z nejdůležitějších forem bipartitního sociálního dialogu oblast kolektivního 

vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Kolektivní smlouvy vyššího 

stupně se uzavírají mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů na straně jedné a 

odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi na straně druhé. Mohou je tedy 
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uzavírat více než dva zaměstnavatelé a odborová organizace, případně, a to nejčastěji, 

odborové svazy s organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů. 

 

     V rezortu zemědělství (podle CZ-NACE zahrnující také lesnictví a rybářství) už od roku 

1992 vede bipartitní sociální dialog Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – 

Asociace svobodných odborů ČR (také „OSPZV-ASO ČR“) s organizacemi zaměstnavatelů, 

jehož výsledkem vždy byla, počínaje rokem 1994, uzavřená kolektivní smlouva vyššího 

stupně na příslušný kalendářní rok. V současné době uzavírá OSPZV-ASO ČR kolektivní 

smlouvu vyššího stupně se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem 

zemědělských podnikatelů, jako hlavními reprezentanty zaměstnavatelů v tomto odvětví. 

 

     Hlavním důvodem pro sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně je snaha o zavedení 

minimálních standardů v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců, jako je výše minimálních 

mzdových tarifů, délka pracovní doby, výše příplatků ke mzdě, délka dovolené, výše 

odstupného, některých benefitů, jako například příspěvku zaměstnavatelů k penzijnímu 

připojištění / doplňkovému penzijnímu spoření zaměstnanců či soukromému životnímu 

pojištění. Cílem těchto jednání je nastavit srovnatelné podmínky zaměstnanců u širšího 

okruhu zaměstnavatelů v daném odvětví.    

 

     V souvislosti s uzavíráním kolektivních smluv vyššího stupně, jako nejdůležitější a 

nejrozšířenější formy bipartitního sociálního dialogu, je zapotřebí zmínit se o institutu 

rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. Podstatou institutu rozšíření 

závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je skutečnost, že se stanou závazné i pro 

zaměstnavatele s obdobným předmětem činnosti, kteří nejsou členy organizace 

zaměstnavatelů, která takovou smlouvu uzavřela, a pro které není závazná jiná kolektivní 

smlouva vyššího stupně. Jde o institut, který byl na území České republiky uplatňován zhruba 

od počátku 20. století a jehož účelem je spoluvytvářet ekonomicky a sociálně stabilizované 

prostředí poskytující obdobné výchozí podmínky všem, kteří se v něm pohybují. Umožňuje 

zaručit jednotný standard pracovněprávních a mzdových podmínek pro skupiny podniků 

s obdobnou činností, ekonomickými a sociálními podmínkami zpravidla pro určité 

hospodářské odvětví či obor. 
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     Institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je využíván také 

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR, 

který spolu se svými sociálními partnery na straně zaměstnavatelů se snaží zajistit rovnocenné 

pracovní podmínky, pokud ne ve všech, tak určitě ve většině podniků zemědělského rezortu, 

již od uzavření první kolektivní smlouvy vyššího stupně.  

 

     Regionální sociální dialog je v České republice veden na úrovni krajů. V každém ze 

čtrnácti krajů je ustavena Rada hospodářské a sociální dohody (krajská tripartita), a to jako 

dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán zástupců představitelů veřejné správy, odborů a 

zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání. 

 

     Krajská tripartita projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení problémů zejména 

v takových oblastech, jako je strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje, 

zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů, podmínky podnikání, veřejné služby (zdravotnictví, 

školství, sociální péče), pracovněprávní a sociální podmínky občanů. 

 

     Jako příklad můžeme uvést sociální dialog v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj uzavřel 

v roce 2015 Regionální sektorovou dohodu pro oblast „černých“ řemesel. Realizační tým 

tohoto projektu vypracoval rešerši pro Karlovarský kraj, ze které vyplývá, že v kraji se 

zaměstnavatelé potýkají s problémem nedostatku kvalifikovaných pracovníků z oblasti tzv. 

„černých“ řemesel. Toto téma bylo konzultováno se zainteresovanými aktéry z oblasti 

zaměstnavatelů, krajského úřadu, úřadu práce, hospodářské komory, odborů a v neposlední 

řadě i škol. Tito aktéři potvrdili správnost zvoleného tématu. Tato sektorová dohoda se nyní 

stále úspěšně realizuje. 

 

     Všechny tyto aktivity, označované jako sociální dialog, mají nejen v Karlovarském kraji, 

ale ve všech krajích své opodstatnění, a to nejen proto, že jsou sociální partneři vzájemně 

informováni o názorech a požadavcích partnera, ale i v tom, že si mohou prostřednictvím 

dialogu ujasnit svá stanoviska včetně jejich zdůvodnění. 

 

     Nejrozvinutější formou podnikového sociálního dialogu je kolektivní vyjednávání 

směřující k uzavírání podnikových kolektivních smluv. Partnery tohoto sociálního dialogu 
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pak jsou jednotliví zaměstnavatelé a odborové organizace, které u těchto zaměstnavatelů 

působí. 

 

     V České republice odborová organizace působící u zaměstnavatele zastupuje všechny 

zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou, a nebo nejsou, jejími členy. Odborové organizace 

jsou jedinými legitimními zástupci všech zaměstnanců v právním slova smyslu 

v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání. Mají právo jednat za 

zaměstnance v těchto vztazích se všemi právními důsledky s tím spojenými. 

 

     Odborové organizace tak mají postavení účastníka pracovněprávních vztahů obdobně jako 

zaměstnavatel a zaměstnanec. Mohou vstupovat do právních vztahů se zaměstnavatelem a 

jednat s ním jménem všech zaměstnanců a uzavírat s ním kolektivní smlouvy. Toto oprávnění 

mají zákonem zaručeny všechny odborové organizace bez ohledu na počet jejich členů. Zákon 

jim k plnění uvedených funkcí přiznává nemalá oprávnění v oblasti pracovněprávních vztahů, 

jimiž jsou zejména právo na informace, právo na projednání, právo spolurozhodování, právo 

na kontrolu v oblasti BOZP a právo na účast v legislativním procesu. 

 

     Těžiště podnikového sociálního dialogu je v kolektivním vyjednávání s cílem uzavření 

kolektivní smlouvy v daném podniku, která upravuje zejména otázky práv zaměstnanců 

v oblasti pracovní doby, dovolené, překážek v práci, odstupného, dále obsahuje část 

upravující mzdová práva zaměstnanců, část upravující otázky péče o zaměstnance, tj. otázky, 

které nesouvisí bezprostředně s výkonem práce, ale upravují další podmínky, jako je např. 

závodní stravování, tvorba sociálního fondu a jeho použití pro zaměstnance, otázky různých 

dalších zvýhodnění zaměstnanců a úpravu otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

 

     Mimo vlastní jednání o kolektivní smlouvě a plnění závazků z ní nebo z vyšší kolektivní 

smlouvy, pokud se na zaměstnavatele vztahuje, může sociální dialog probíhat mezi 

zaměstnavatelem a odbory v případech, které předpokládá zákoník práce nebo které jsou 

výslovně upraveny v kolektivní smlouvě a týkají se situací, kde je pro konkrétní právní úkon 

vyžadována shoda mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem. 
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     V závěru této části analýzy, rozebírající typy sociálního dialogu, je zapotřebí uvést, že 

sociální dialog v České republice již začal překračovat její hranice. 

 

     Dne 30. března 2017 proběhlo již druhé společné zasedání  české a slovenské tripartity. 

Představitelé české a slovenské vlády, odborů a zaměstnavatelů, kteří jsou účastníky Rady 

hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR) a Hospodářské a sociální rady 

Slovenské republiky (HSR SR), se sešli na zámku Štiřín v ČR a diskutovali o zkušenostech 

s vedením sociálního dialogu v Česku a na Slovensku. 

 

     „Vláda, kterou vedu, si zakládá na funkčním a poctivém sociálním dialogu. Jsem 

přesvědčen, že diskuse se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů o důležitých rozhodnutích 

vlády je prospěšná pro občany naší země. Nyní se nám podařilo již podruhé za dobu 

fungování naší vlády uspořádat společné jednání české a slovenské tripartity. Výměna 

zkušeností a příkladů dobré praxe s našimi sousedy v oblasti vedení sociálního dialogu je 

velmi užitečná a přínosná. Mezi hlavní témata zítřejšího setkání budou patřit budoucnost 

práce v souvislosti s nástupem digitální ekonomiky, otázky úrovně mezd našich zaměstnanců 

v rámci evropského kontextu, podoba evropského pilíře sociálních práv či návrh na revizi 

směrnice EU o vysílání pracovníků,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.1) 

 

     V závěru jednání byl zdůrazněn význam sociálního dialogu v České i Slovenské republice 

i přínos společného jednání tripartit obou zemí a shrnuty výsledky projednávání jednotlivých 

bodů programu. Diskuse o Evropském pilíři sociálních práv potvrdila shodná stanoviska obou 

tripartit k této problematice. Z jednání o návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků 

vyplynula potřeba společného postupu vzhledem ke značným rozdílům v postojích uvnitř EU. 

Téma digitální ekonomiky prokázalo svůj klíčový význam pro další vývoj nejen na trhu práce, 

ale bude jistě předmětem dalších diskusí, přičemž obě strany si uvědomují, že tato 

problematika má i své stinné stránky. Rovněž výměna zkušeností s vedením sociálního 

dialogu přinesla mnoho informací, jež mohou přispět k dalšímu rozvoji sociálního dialogu 

v obou zemích i ke spolupráci v této oblasti.2) 

 

1)Tisková zpráva Vlády České republiky ze dne 29. 3. 2017. 
2)Záznam ze společného jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a Hospodářské a sociální 

  Rady SR, konaného dne 30. března 2017 ve Štiříně. 
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     Sociální dialog však nepřekročil hranice České republiky jen směrem na Slovensko, ale nabral 

daleko širší rozměr.  V únoru 2016 se historicky poprvé sešli zástupci tripartit všech zemí V4. Dne 

16. února 2016 Česká republika historicky poprvé hostila společné zasedání tripartit zemí Visegrádské 

skupiny. Zástupci České republiky, Polska, Slovenské republiky a Maďarska se setkali v prostorách 

zámku Štiřín, kde jednali o tzv. balíčku mobility a volném pohybu osob, energetice a výstavbě 

dopravní infrastruktury. 

 

     „Jsem rád, že se nám právě ve dnech, kdy si Visegrádská skupina připomíná 25 let od svého 

založení, podařilo připravit historicky první setkání zástupců tripartit všech zemí V4. Vedení 

kvalitního sociálního dialogu a diskuse se zástupci odborů a zaměstnavatelů o důležitých vládních 

rozhodnutích je pro každou zodpovědnou vládu důležité. Na dnešní jednání tripartit V4 jsme zařadili 

mimořádně aktuální témata, mezi která patří cíle evropské energetiky, jejich udržitelnost a bezpečnost, 

rozvoj dopravní infrastruktury a volný pohyb pracovníků a služeb jako nutnou prioritu a podmínku pro 

zachování konkurenceschopnosti uvnitř Evropské unie,“ uvedl k tomuto jednání premiér Bohuslav 

Sobotka1)  

 

     Toto setkání tripartit zemí V4 nebylo ojedinělým počinem, ale v prvním polovině roku 

2017 bylo na pozvání Polska svoláno do Varšavy druhé společné zasedání. Dá se 

předpokládat, že tato užitečná setkání se stanou tradicí a přispějí k rozvoji sociálního dialogu 

ve Středoevropském regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Tisková zpráva Vlády České republiky ze dne 16. 2. 2016  
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3. P R Á V N Í   Z Á K L A D Y   S O C I Á L N Í H O   D I A L O G U 

 

     Prvotní právní základy sociálního dialogu v České republice tvoří zejména mezinárodní 

dokumenty, ke kterým musíme počítat dokumenty Organizace spojených národů (OSN), 

Mezinárodní organizace práce (MOP) a dokumenty, které byly vyhlášeny v Evropské 

unii. 

 

     Tyto mezinárodní dokumenty upravují odborová a zaměstnanecká práva a ovlivňují 

možnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců jak v oblasti pracovních vztahů, tak v oblasti 

kolektivního vyjednávání sociálních partnerů, a tím i sociálního dialogu. 

 

     Tyto mezinárodní dokumenty mají výsadní postavení už tím, že při prosazování 

dokumentů na národní úrovni, tedy i v České republice, je nezbytné jejich dodržování. Česká 

republika také vypracovává o jejich dodržování analýzy a zprávy. 

 

 

3.1.  M E Z I N Á R O D N Í   P A K T Y     

 

     Jako první je zapotřebí uvést dokumenty Organizace spojených národů. 

 

     Základ vytváří už Všeobecná deklarace lidských práv OSN, přijatá Valným 

shromážděním OSN v roce 1948, jejíž význam spočívá zejména v tom, že obsahuje ucelený 

seznam lidských práv a je tak nejznámějším lidsko-právním dokumentem na světě. Je 

charakterizována jako právně nezávazný dokument, který ale stále slouží jako výchozí bod 

pro všechny mezinárodní lidsko-právní úmluvy. 

 

     Ve vztahu k sociálnímu dialogu lze vypíchnout dva její články, a to čl. 20, ve kterém se 

píše, že “Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování“, a pak čl. 

23, ve kterém se hovoří přímo o odborech: „Na ochranu svých zájmů má každý právo 

zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.“ 
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     Na Všeobecnou deklaraci lidských práv navazuje svým obsahem Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech. Tento mezinárodní pakt je mezinárodní smlouvou 

přijatou na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku v prosinci roku 1966. Pakt 

pak vstoupil v platnost pro ČSSR v březnu 1976. Pakt právně závazným způsobem rozvíjí a 

konkretizuje práva uvedená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 

 

     A opět v návaznosti na sociální dialog je namístě uvést článek 22, ve kterém se stanoví, že 

„Každý má právo na svobodu sdružovat se s jinými, i právo zakládat na ochranu svých zájmů 

odborové organizace a přistupovat k nim.“ A na jiném místě tohoto článku je napsáno: 

„Výkon tohoto práva nesmí být žádným způsobem omezován; výjimkou jsou omezení, jež 

jsou stanovena zákonem a jež jsou nutná v demokratické společnosti v zájmu národní nebo 

veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných.“ 

 

     Spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech vznikl také 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. I tento mezinárodní 

pakt byl přijat Valným shromážděním OSN v New Yorku v prosinci roku 1966 jako součást 

mezinárodní úmluvy o lidských právech. Pro ČSSR vstoupil v platnost také v březnu 1976. 

Byl stejně jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zveřejněn ve Sbírce 

zákonů pod č. 120/1976 Sb., čímž se stal obecně závazným a všem dostupným. 

 

     V tomto paktu jsou práva týkající se odborových organizací (neodmyslitelné součásti 

sociálního dialogu) již rozepsána podrobněji. Podle ustanovení čl. 8 jsou jednotlivé státy 

zavázány zajistit: 

• Právo každého na zakládání odborových organizací a právo přistupovat do 

odborových organizací podle vlastního výběru, podléhající pouze stanovám příslušné 

odborové organizace, k uplatňování a ochrany svých hospodářských a sociálních 

zájmů. Výkon tohoto práva nesmí být omezen žádnými omezeními kromě těch, která 

jsou stanovena zákonem a která jsou nezbytná v demokratické společnosti, v zájmu 

národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo k ochraně práv a svobod jiných. 

• Právo odborových organizací na zakládání národních federací nebo konfederací a 

jejich právo vytvářet mezinárodní odborové organizace nebo se k nim připojit. 
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• Právo odborových organizací na svobodnou činnost, nepodléhající žádným omezením 

kromě těch, která jsou stanovena zákonem a která jsou nezbytná v demokratické 

společnosti, v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo ochraně práv a 

svobod druhých. 

• Právo na stávku za předpokladu, že je vykonáváno v souladu se zákony příslušné 

země. 

  

   

           3.2.  M E Z I N Á R O D N Í   O R G A N I Z A C E   P R Á C E 

 

       Mezinárodní organizace práce (MOP) je specializovaná organizace OSN usilující o 

prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Byla založena 

v roce 1919 ve Versailles jako stálé zřízení Společnosti národů, jehož cílem byla podpora 

světového míru na základě sociální spravedlnosti. Od prosince 1946 je specializovanou 

organizací OSN se sídlem v Ženevě. 

     Důležitým, a to nejen historicky, faktem je podepsání dne 28. června 1919 Versailleské 

mírové smlouvy, která mimo jiné zakládala Společnost národů a také Mezinárodní organizaci 

práce. Československá republika smlouvu vyhlásila ve Sbírce zákonů pod číslem 217/1921 

Sb. 

 

     Mezinárodní organizace práce zajišťuje každoročně setkávání představitelů vlád, 

zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států. Konference schvaluje rozpočet a určuje 

mezinárodní pracovní standardy. Konference rovněž slouží jako fórum, na kterém jsou 

diskutovány sociální a pracovní otázky globálního významu. 

 

     MOP tak formuluje mezinárodní přístupy a programy přispívající ke zlepšení pracovních a 

životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států jako 

model při zavádění vlastních programů, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce, 

který má pomoci vládám zvýšit efektivnost nových strategií, a angažuje se v oblasti školení, 

vzdělávání a výzkumu za účelem dosažení pokroku ve výše uvedených oblastech. 
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     Velmi důležitým a výrazným rysem činnosti MOP je to, že zástupci zaměstnanců a 

zaměstnavatelů mají při formulování programů stejnou důležitost jako vlády států. Což je také 

základní požadavek efektivně vedeného sociálního dialogu. 

 

     V zájmu plnění úmluv, ratifikovaných jednotlivými státy, má MOP vytvořen kontrolní 

mechanismus. Jeho základem je povinnost vlády podávat zprávy o vnitrostátním provádění 

ratifikovaných úmluv, které jsou hodnoceny nezávislým Výborem expertů. Jeho závěry jsou 

postoupeny vládě k reakci v rámci následně podávaných zpráv a mohou se stát i předmětem 

politické diskuse tripartitního výboru pro provádění norem na každoroční Mezinárodní 

konferenci práce. 

 

     V souvislosti s činností Mezinárodní organizace práce ve vazbě na sociální dialog je 

potřebné zmínit některé Úmluvy MOP. 

 

Hlavní úmluvy MOP týkající se sociálního dialogu 

 

     Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

přijatá v roce 1948 a ratifikovaná ČSSR dne 21. 1. 1964 a publikovaná ve Sbírce zákonů pod 

číslem 489/1990 Sb. 

 

     Z této úmluvy připomeneme tři důležité články, a to: 

 

     Článek 2: Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez předchozího 

schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, 

a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto organizací. 

 

     Článek 3: Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat své stanovy a 

pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a činnost a formulovat 

svůj program. 

 

      Článek 11: Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, pro který platí tato úmluva, 

se zavazuje učinit všechna potřebná a vhodná opatření, aby zajistil pracovníkům a 

zaměstnavatelům svobodné vykonávání práva odborově se organizovat. 
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     O právech každého na shromažďování, na svobodu sdružovat se s jinými a na ochranu 

svých zájmů zakládat odbory a vstupovat do nich, hovoří také Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod Rady Evropy ze 4. 11. 1950, která vstoupila v platnost pro ČSFR 

dnem 18. 3. 1992 a publikována byla ve Sbírce zákonů pod číslem 209/1992 Sb. 

 

     Úmluva MOP č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 

přijatá v roce 1949 a ratifikovaná ČSSR dne 21. 1. 1964 a publikovaná ve Sbírce zákonů pod 

číslem 470/1990 Sb. 

 

     Tato úmluva stanoví mimo jiné zákaz diskriminace za členství a činnost v odborech. 

Nepřipouští např. vázat zaměstnání na podmínku, že zaměstnanec se nestane členem některé 

odborové organizace nebo že zruší své členství v odborové organizaci. Dále zakazuje též 

propouštění zaměstnance nebo jeho jiné poškození pro jeho odborovou příslušnost nebo pro 

účast na odborové činnosti v mimopracovní dobu, nebo – se souhlasem zaměstnavatele – i 

v pracovní době. 

 

     V této úmluvě jsou pro náš účel nejdůležitější následující dva články. 

 

Článek 1. 

1. Pracovníci budou používat přiměřené ochrany proti všem projevům diskriminace 

směřujícím k ohrožení odborové svobody v jejich zaměstnání. 

2. Taková ochrana se zejména uplatní, pokud jde o jednání, mající za cíl: 

a) vázat zaměstnání pracovníků na podmínku, že se nestane členem odborové 

organizace nebo že zruší svoje členství v odborové organizaci; 

b) propustit pracovníka nebo ho jiným způsobem poškodit pro jeho členství 

v odborech nebo pro jeho účast na odborové činnosti v mimopracovní době nebo, 

se souhlasem zaměstnavatele, během pracovní doby. 

 

Článek 2. 

1. Organizace pracovníků a zaměstnavatelů požívají při ustavování, činnosti nebo správě 

svých organizací náležité ochrany proti jakémukoli zasahování jedněch do záležitostí 

druhých, ať již přímému či prostřednictvím zástupců nebo členů. 
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2. Za zasahování ve smyslu tohoto článku se pokládají zejména opatření směřující 

k vytvoření organizací pracovníků ovládaných zaměstnavateli nebo organizacemi 

zaměstnavatelů nebo k podporování organizací pracovníků finančními nebo jinými 

prostředky s úmyslem podřídit tyto organizace kontrole zaměstnavatelů nebo 

organizacím zaměstnavatelů. 

 

     Úmluva MOP č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních 

pracovních norem přijatá v roce 1976, ratifikovaná Českou republikou 9. 10. 2000 a 

vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 109/2001 Sb. m. s. 

 

     Nás bude zajímat především Článek 3 této úmluvy, který se dotýká práva svobodného 

výběru zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců a jejich rovnoprávného zastoupení. 

 

     Článek 3. 

1. Pro účely postupů předpokládaných touto úmluvou budou zástupci zaměstnavatelů a 

pracovníků svobodně vybráni svými reprezentativními organizacemi, pokud takové 

organizace existují. 

2. Zaměstnavatelé a pracovníci budou na stejném základě zastoupeni ve všech orgánech, 

jejichž prostřednictvím se projednávání uskutečňují. 

 

     Úmluva MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání přijatá v roce 1981, dosud 

nebyla Českou republikou ratifikována. A to přesto, že v roce 2015 prošla meziresortním 

připomínkovým řízením, byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR předložena 

k projednání vládě ČR, která dne 11. dubna 2016 svým usnesením č. 323 vyslovila souhlas 

s ratifikací této úmluvy. Naše republika je však jejím obsahem vázána, protože jako 

zakládající člen MOP ratifikovala Ústavu MOP.  

 

     Je s podivem, že k ratifikaci nakonec nedošlo, protože předkládaná úmluva je v souladu 

s ústavním pořádkem České republiky, v otázkách vnitrostátního právního řádu je možné 

konstatovat, že závazky obsažené v úmluvě jsou již v platné a účinné legislativě upraveny, a 

to prostřednictvím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 2/1991 

Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 16/1991 Sb., o 
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zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, ve znění 

pozdějších předpisů. Úmluva je dále v souladu se závazky Evropské sociální charty a 

Evropského zákoníku sociálního zabezpečení, jakož i se závazky vyplývajícími z členství 

České republiky v Evropské unii. 

      

     Proto se musíme o jejím obsahu stručně zmínit. Úmluva č. 154 o podpoře kolektivního 

vyjednávání v 8 věcných článcích obecně vymezuje, co se rozumí pojmem kolektivní 

vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření mají být na vnitrostátní úrovni přijata pro 

jeho podporu. 

 

      Článek 2 definuje kolektivní vyjednávání následovně: 

      Pro účely této úmluvy se výraz „kolektivní vyjednávání“ vztahuje na všechna vyjednávání 

mezi zaměstnavatelem, skupinou zaměstnavatelů nebo jednou nebo několika organizacemi 

zaměstnavatelů na jedné straně a jednou nebo několika organizacemi pracovníků na straně 

druhé, jejichž účelem je 

a) stanovit pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání a, popř. nebo 

b) upravit vztahy mezi zaměstnavateli a pracovníky a, popř. nebo 

c) upravit vztahy mezi zaměstnavateli a jejich organizacemi a jednou nebo několika 

organizacemi pracovníků. 

 

     A Článek 5 popisuje podporu kolektivního vyjednávání: 

1. Za účelem podpory kolektivního vyjednávání je třeba přijmout opatření přizpůsobená 

vnitrostátním podmínkám. 

2. Cíle opatření zmíněných v odstavci 1 tohoto článku budou tyto: 

a) kolektivní vyjednávání by mělo být umožněno všem zaměstnavatelům a všem 

skupinám pracovníků v odvětvích činnosti uvedených v této smlouvě; 

b) kolektivní vyjednávání by se mělo postupně rozšířit na všechny otázky uvedené 

pod písmeny a), b) a c) článku 2 této úmluvy; 

c) mělo by se podporovat stanovení procesních předpisů dohodnutých mezi 

organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků; 

d) kolektivní vyjednávání by nemělo být znemožňováno nedostatkem předpisů 

upravujících jeho průběh nebo tím, že takové předpisy jsou nedostačující nebo 

nevhodné; 
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e) orgány a řízení pro urovnání pracovních sporů by měly být pojaty tak, aby 

přispívaly k podpoře kolektivního vyjednávání. 

 

     Úmluva MOP č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim 

mají být poskytnuty přijatá v roce 1971, ratifikovaná Českou republikou dne 9. 10. 2000 a 

publikovaná ve Sbírce zákonů pod č.108/2001 Sb. m. s. 

 

     Tato úmluva upravuje ochranu odborových funkcionářů jako zástupců zaměstnanců 

následovně: 

 

     Článek 1. Zástupci pracovníků v podniku mají požívat účinné ochrany proti všem 

opatřením, která by je mohla poškozovat, včetně propuštění, a jež by byla motivována jejich 

postavením nebo činností jako zástupců pracovníků, jejich členstvím v odborech nebo účastí 

na odborářské činnosti, pokud jednají podle platných zákonů, kolektivních smluv nebo jiných 

smluvních úprav. 

 

     Článek 2. 

1. Zástupcům pracovníků mají být v podniku poskytnuty úlevy, které jim umožní rychle a 

účinně vykonávat jejich funkci. 

2. V tomto směru je třeba přihlížet k charakteristickým rysům systému pracovních vztahů 

v zemi a k potřebám, velikosti a možnostem příslušného podniku. 

3. Poskytnutí takových materiálních možností nemá být na překážku výkonnému chodu 

příslušného podniku. 

  

     Článek 3. Pro účely této úmluvy výraz „zástupci pracovníků“ znamená osoby, jež jsou za 

ně uznávány vnitrostátním zákonodárstvím nebo praxí, ať to jsou: 

a) zástupci odborů, tj. zástupci jmenovaní nebo zvolení odbory nebo členy odborů; nebo 

b) zvolení zástupci, tj. zástupci, kteří jsou svobodně zvoleni pracovníky podniku podle 

ustanovení vnitrostátního zákonodárství nebo kolektivních smluv a jejichž funkce 

nezahrnuje činnost, která se v příslušné zemi uznává za výlučnou pravomoc odborů. 

 

       Článek 5. Pokud v témž podniku jsou jak zástupci odborů, tak zvolení zástupci, je třeba 

tam, kde je to nutné, přijmout vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že zvolených zástupců 
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nebude užito k oslabení postavení zúčastněných odborů nebo jejich zástupců, a aby byla 

podpořena spolupráce ve všech významných otázkách mezi zvolenými zástupci a 

zúčastněnými odbory a jejich zástupci.  

 

     Předmětu kolektivního vyjednávání by se dotýkalo více Úmluv MOP, jako např. Úmluva 

č. 100 o rovnosti v odměňování, přijatá v r. 1951, ratifikovaná Českou republikou 30. 10. 

1957 a publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 450/1990 Sb., Úmluva MOP č. 111 o 

diskriminaci v zaměstnání a povolání, přijatá v r. 1958, ratifikovaná Českou republikou 21. 1. 

1964 a publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 465/1990 Sb. nebo Úmluva MOP č. 155 o 

bezpečnosti a ochraně zdraví, přijatá v r. 1981, ratifikovaná Českou republikou dne 2. 12. 

1988 a publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 20/1989 Sb. a další. 

      

 

3.3.  E V R O P S K Ý   S O C I Á L N Í   D I A L O G 

 

     Na evropské úrovni se pojmu sociální dialog používá pro bipartitní práci sociálních 

partnerů, odborů a sdružení zaměstnavatelů. Na základě článků 151 až 155 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU) je Evropská komise povinna se sociálními partnery 

konzultovat otázky hospodářské a sociální politiky a sociální partneři mají právo vést na 

úrovni Evropských společenství samostatná jednání. Takový bipartitní sociální dialog je 

nedílnou součástí evropského sociálního modelu a instituce Evropské unie mají za úkol 

sociální dialog aktivně podporovat. 

 

     Evropský sociální dialog existuje na mezioborové a odvětvové úrovni. Na obou úrovních 

může vzniknout na základě konzultací pod záštitou Evropské komise nebo jako autonomní 

proces vyjednávání. Na mezioborové úrovni je hlavním orgánem pro jednání Výbor pro 

sociální dialog, který se schází třikrát ročně. Zasedá v něm 32 představitelů obou sociálních 

partnerů a předsedají mu zástupci Evropské komise. Pracovníky reprezentuje Evropská 

odborová konfederace (EOK, angl. ETUC), zatímco zaměstnavatelé jsou zastoupeni třemi 

různými evropskými sdruženími: Konfederací evropského podnikání (BUSINESSEUROPE, 

dříve UNICE), Evropským střediskem podniků s veřejnou účastí a podniků obecného 

ekonomického zájmu (CEEP) a Evropského sdružení řemeslníků a malých a středních 

podniků (UEAPME). 
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     Na úrovni odvětví existovalo v roce 2012 celkem 41 různých výborů pro odvětvový 

sociální dialog, v nichž je zastoupeno přibližně 145 milionů pracovníků, tj. více než tři 

čtvrtiny pracovních sil EU. Na práci těchto výborů se podílí 63 evropských odvětvových 

organizací zaměstnavatelů a 15 odvětvových odborových organizací. Tyto odborové 

organizace jsou většinou evropské odborové federace sdružené v Evropské odborové 

konfederaci ( EOK, angl. ETUC). Výbory je možné zřídit na základě společné žádosti 

příslušných sociálních partnerů. Aby se mohli sociální partneři účastnit jednání, musejí být 

reprezentativní a organizovaní na evropské úrovni. Jejich členské organizace musejí být 

uznávanou součástí struktur sociálních partnerů v členských státech, mít oprávnění ke 

sjednávání dohod a mít odpovídající struktury k zajištění aktivní účasti v evropském dialogu. 

 

     Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 81 národních organizací z 36 

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

Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ze zemí kandidujících na 

vstup do EU a některých dalších zemí. EOK zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů. 

 

     Je sociálním partnerem na evropské úrovni; svoji hlavní činnost pro ovlivnění evropské 

politiky v zájmu pracujících orientuje jednak na přímé působení u orgánů a institucí Evropské 

unie – zejména Evropské komise, Evropského parlamentu i Rady – jednak na zajišťování 

odborové účasti v řadě konzultativních orgánů. 

 

     Hlavní cíle EOK jsou vyjádřeny v úvodní části jejích stanov takto: Realizovat zastoupení 

na ochranu sociálních, ekonomických a kulturních zájmů pracujících na evropské úrovni 

všeobecně, i v evropských institucích, usilovat o ochranu a prohlubování demokracie 

v Evropě. 

 

     Na odvětvové úrovni působí EOK prostřednictvím evropských odvětvových odborových 

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

spolupráci v příhraničních oblastech. 

 

     Nejdůležitější funkcí evropského sociálního dialogu je vypracování dohod mezi 

sociálními partnery. Při konzultacích s Evropskou komisí mohou sociální partneři jednoduše 

vydat společné stanovisko k legislativnímu návrhu Komise, o kterém se následně bude jednat, 
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který bude případně pozměněn a o kterém bude hlasovat Rada a Evropský parlament. Nebo 

mohou sociální partneři také jednat spolu a tato jednání mohou vést k dohodě sociálních 

partnerů.  Dohodu sociálních partnerů lze provádět dvěma způsoby. Sociální partneři mohou 

požádat Komisi, aby zajistila její provádění formou směrnice, a v tom případě se po schválení 

Radou dohoda stává právně závaznou a má sílu zákona. Kromě toho se sociální partneři 

mohou rozhodnout provádět svou vlastní dohodu a v tom případě je na národních sociálních 

partnerech, aby ve všech členských státech zajistili plnění ustanovení dohody. V tomto 

případě se konkrétní formy provádění mohou v jednotlivých zemích lišit. 

 

     Navíc se sociální partneři na mezioborové a odvětvové úrovni mohou kdykoli rozhodnout 

zahájit autonomní jednání a uzavřít dohody o politických otázkách společného zájmu. Pokud 

jde o další podoby autonomního sociálního dialogu, výstupy jednání evropských sociálních 

partnerů mohou být různé. Ty se většinou týkají politických priorit, směrů vývoje, strategií a 

akčních plánů směřujících buď k evropským institucím, nebo určených pro samotné sociální 

partnery. Sociální partneři se též mohou účastnit nadnárodních projektů, k nimž patří společné 

publikace, semináře, konference nebo sledování plnění podepsaných dohod na národní úrovni. 

 

     K nejdůležitějším normám upravujícím sociální dialog v rámci Evropy patří: 

 

     Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy přijatá v roce 

1950, vstoupila v platnost pro Českou republiku dne 18. 3. 1992 a byla publikovaná v Sbírce 

zákonů pod č. 209/1992 Sb. Zaručuje svobodu shromažďování a sdružování včetně zakládání 

odborů. 

 

     V článku 11 odst. 1 se uvádí: Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na 

svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo 

vstupovat do nich. 

 

     A v článku 11 odst. 2: Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě 

těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti, veřejné bezpečnosti, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 

svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv 

příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy. 
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     Dalším důležitým evropským dokumentem je Evropská sociální charta Rady Evropy, 

přijatá v roce 1961, ratifikovaná Českou republikou dne 3. 11. 1999, publikovaná ve Sbírce 

zákonů pod č. 14/2000 Sb. m. s. a Revidovaná Evropská sociální charta, přijatá v roce 

1996.  

 

     Tento dokument stanoví v článku 5: S cílem zajistit nebo podpořit svobodu pracovníků a 

zaměstnavatelů vytvářet místní, národní nebo mezinárodní organizace k ochraně jejich 

hospodářských a sociálních zájmů, nebo svobodu připojit se k takovým organizacím, se 

smluvní strany zavazují, že vnitrostátní právní předpisy nebudou takové, aby bránily, nebo 

nebudou aplikovány tak, aby bránily této svobodě. Rozsah, v jakém se budou záruky 

stanovené v tomto článku vztahovat na policii, bude stanoven vnitrostátními zákony nebo 

nařízeními. Princip aplikace těchto záruk na členy ozbrojených sil a rozsah, v jakém se budou 

vztahovat na osoby v této kategorii, bude rovněž stanoven vnitrostátními zákony nebo 

nařízeními. 

 

     A dále k právu na kolektivní vyjednávání a zastupování se v Evropské sociální chartě Rady 

Evropy a Revidované Evropské sociální chartě uvádí následující: 

 

     Článek 6. S cílem zajistit účinný výkon práva kolektivně vyjednávat, se smluvní strany 

zavazují: 

a) podporovat společné konzultace mezi pracovníky a zaměstnavateli, 

b) podporovat tam, kde je to nutné a vhodné, mechanismy pro dobrovolné vyjednávání 

mezi zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi pracovníků za 

účelem stanovení pracovních podmínek kolektivními smlouvami, 

c) podporovat vytvoření a využívání vhodných mechanismů pro smírčí a dobrovolné 

rozhodčí řízení pro urovnání pracovních sporů, 

d) a uznat právo pracovníků a zaměstnavatelů na kolektivní akci v případě konfliktu 

zájmů, včetně práva na stávku, s výhradou závazků vyplývajících z platné kolektivní 

smlouvy, kterou před tím uzavřeli. 
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     Již v úvodu této kapitoly jsme zmínili evropský sociální dialog na odvětvové úrovni. 

Jeho účastníky jsou evropské odborové odvětvové federace a evropské odvětvové organizace 

zaměstnavatelů. 

     Evropský odvětvový sociální dialog je možné realizovat ve všech odvětvích. O jejich 

založení musí partneři požádat společně. Komise konzultuje s těmito výbory návrhy, které se 

jich týkají. Výbory mohou rovněž ze své vlastní iniciativy předkládat svá stanoviska Komisi. 

 

     Odvětvový sociální dialog vedl k přijetí více než sta společných textů. Forma a výsledky 

tohoto dialogu se sektor od sektoru značně liší. Ovšem společným cílem je kromě přijímání 

stanovisek a uzavírání dohod, zejména možnost setkávání sociálních partnerů, výměna názorů 

a informací, společná účast na odborných vzdělávacích programech, budování databází a 

vypracovávání studií na různá aktuální témata. 

 

     Ustaveno bylo 30 odvětvových výborů pro sociální dialog. K nim patří také vytvořená 

mezi prvními Evropská federace odborových svazů sektorů potravinářství, poživatin, 

zemědělství a turismu a příbuzných odvětví – EFFAT (European Federation of Food, 

Agriculture, Tourism Trade Unions). EFFAT vznikla fúzí uzavřené mezi dvěma evropskými 

federacemi odborů – ECF-IUF a EFA dne 11. prosince 2000. 

 

     EFFAT jako evropská federace zastupující 120 národních odborových svazů z 35 

evropských zemí hájí zájmy více než 22 milionů pracovníků vůči evropským institucím, 

evropským průmyslovým federacím a podnikovému managementu. 

 

     EFFAT je autonomní evropská odborová federace. Jako člen ETUC EFFAT  podporuje   

společné a silné  zastupování zájmů svých členů ve všech nadsektorových evropských 

záležitostech. Jako regionální organizace v rámci organizace IUF EFFAT rovněž hájí zájmy 

svých členů i v celosvětovém měřítku. 

 

     Jako své hlavní úkoly EFFAT vytýčil: 

- úzká koordinace členských organizací ve všech evropských záležitostech, 

- podpora spolupráce a rovněž vzájemná podpora a solidarita připojených organizací, 

- zastupování a respektování zájmů členů v odvětvích náležejících k EFFAT u 

evropských institucí, svazů zaměstnavatelů, vedení koncernů a dalších organizacích, 
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- vedení vyjednávání ve všech otázkách specifických pro odvětví a koncerny na 

evropské úrovni, 

- koordinace práce s tarify a politiky na evropské úrovni týkající se minimálních a 

rámcových smluv, 

- další rozvoj sektorálního a nadodvětvového sociálního dialogu, 

- pomoc při výstavbě, udržení a rozvoji odborových organizací, zvláště v těch zemích, 

v nichž jsou pro rozvoj odborů omezeny politické, hospodářské, sociální a právní 

podmínky, 

- zahrnutí všech aspektů rovné příležitosti a pro pohlaví specifické dimenze ve všech 

oblastech plánování politiky EFFAT, 

- provádění cílených opatření k podpoře vyvážené účasti mužů a žen na všech úrovních, 

- podpora ustavování evropských podnikových rad, event. mezinárodních koncernových 

výborů,    

- spolupráce v EOK a IUL a podpora a zlepšování evropské a mezinárodní solidarity a 

spolupráce, 

- spolupráce s dalšími svazy, rovněž s nevládními organizacemi, které sledují stejné 

zájmy, 

- podpora výzkumu a vzdělávání pracovníků v jednotlivých sektorech, 

- vůdčí koordinace Evropského Liaisonského výboru turismu (ETLC), 

- podpora spolupráce v regionech EFFAT.1) 

 

     Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR 

aktivně se zapojuje do činnosti v rámci EFFAT, zejména v oblasti týkající se zemědělství. 

Aktuálně se spolupodílí na vytváření nové struktury a podmínek fungování  Společné 

zemědělské politiky v rámci Evropské unie. 

     Je také třeba se zmínit, že jedním z viceprezidentů EFFAT byl zvolen předseda 

Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR 

Bohumír Dufek, a to pro střední a východní Evropu. 

 

 

 

1)Stanovy EFFAT, schválené na 3. sjezdu EFFAT, konaném ve dnech 20. – 21. října 2009 

   v Berlíně 
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     V současném období je v rámci Evropy zvýšená pozornost věnována Evropskému pilíři 

sociálních práv, a to na tripartitním principu. Do diskuzí o jeho návrhu se aktivně zapojuje 

také Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR. 

 

     Evropský pilíř sociálních práv přijala Evropská komise na konci měsíce dubna t. r. Pilíř 

opětovně potvrzuje některá z práv, která jsou již součástí mezinárodněprávních předpisů i 

právního řádu EU, a doplňuje je s ohledem na nové skutečnosti. Zásady a práva zakotvená 

v pilíři se člení do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní 

podmínky a sociální ochrana a začleňování. Reflektují nový vývoj ve světě práce a 

společnosti vůbec a jejich dodržování by mělo přispět k dosažení vysoce 

konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství usilujícího o plnou zaměstnanost a 

společenský pokrok, o němž se hovoří ve Smlouvách EU. 

 

     Evropský pilíř sociálních práv je rozčleněn do dvaceti klíčových principů a mezi nimi je 

také sociální dialog: 

Kapitola I: Rovné příležitosti a přístup na trh práce 

1. Výchova, vzdělávání a celoživotní učení 

2. Rovnost žen a mužů 

3. Rovné příležitosti 

4. Aktivní podpora zaměstnanosti 

 

Kapitola II: Spravedlivé pracovní podmínky 

5. Zajištěná a adaptabilní zaměstnanost 

6. Mzdy 

7. Informace o pracovních podmínkách a ochraně v případě propouštění 

8. Sociální dialog a angažovanost pracovníků 

9. Rovnováha pracovního a soukromého života 

10. Zdravé, bezpečné a dobře přizpůsobené pracovní prostředí a ochrana dat 

 

Kapitola III: Sociální ochrana a začleňování 

11. Péče o děti a jejich podpora 

12. Sociální ochrana 

13. Dávky v nezaměstnanosti 
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14. Minimální příjem 

15. Starobní důchod a jiné důchody 

16. Zdravotnictví 

17. Začlenění osob se zdravotním postižením 

18. Dlouhodobá péče 

19. Bydlení a pomoc pro bezdomovce 

20. Přístup k základním službám 

 

     Orgány EU prohlásily, že budou nápomocny při vymezování rámce a budou určovat cestu 

směrem k provádění pilíře, a to při plném respektování pravomocí členských států EU a tradic 

sociálního dialogu. 
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4.  P R Á V N Í   Ú P R A V A   S O C I Á L N Í H O   D I A L O G U  

V  Č E S K Ý C H   P O D M Í N K Á C H 

 

     Kromě výše ukázaných závazných mezinárodněprávních instrumentů zejména 

ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, vytváří 

základy české právní úpravy sociálního dialogu zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv 

a svobod, která navazuje na Ústavu České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Jinak podle 

článku 10 Ústavy České republiky platí, že „ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o 

lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou 

bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem“. 

 

 

     4.1.  L I S T I N A   Z Á K L A D N Í C H    P R Á V  A   S V O B O D 

 

     Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. 

Základní práva a svobody, vyjádřené v Listině, v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a 

občanem. Práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domoci každý, jen některá 

práva a svobody jsou vázané na státní občanství. Obsah Listiny vychází z principů právního 

státu, tj. ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce 

jen na základě a v mezích zákona. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou 

nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. 

 

     Listina základních práv a svobod je uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil 

tradiční demokratická práva a svobody. Tím, že je Listina pramenem ústavního práva, je 

srovnatelná z hlediska právní síly s ústavními zákony, ačkoliv není jako ústavní zákon 

v současnosti formálně označena. 

 

     Listina vycházela především z Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966), Mezinárodního paktu 

o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966), Evropské konvence o ochraně 

práv člověka a základních svobodách (1950), Evropské sociální charty, ale také 
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z československé ústavy z roku 1920 a rakouské ústavní úpravy  z roku 1867. Listina byla 

přijata ještě za dob federálního Československa a byla původně nesena ústavním zákonem č. 

23/1991 Sb., jenž Listině zajišťoval neústavní charakter. Při přechodu z federálního do 

právního řádu České republiky byla Listina od tohoto ústavního zákona oddělena a nově 

vyhlášena formou zvláštního usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. 

 

     Listina základních práv a svobod má 44 článků členěných do šesti hlav. Hlava první 

garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, 

hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a 

kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá 

pak upravuje společná ustanovení. 

 

     Ústavní záruky odborových práv jsou zakotveny v článku 27, odstavcích 1 až 3 Listiny 

základních práv a svobod. Podle tohoto článku Listiny má každý právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů: 

 

Článek 27 

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

sociálních zájmů. 

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

organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo 

v odvětví. 

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

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

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného 

pořádku nebo práv a svobod druhých. 

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

soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních 

sborů. 

 

     Článek 27 v odstavcích 1 až 3 v podstatě vyjadřuje koaliční právo, které se vymyká 

z ostatních práv upravených v hlavě čtvrté a jeho úprava vychází ze zásad jako u politických 

práv. Úprava odstavce 1 se vztahuje na sdružování zaměstnanců i zaměstnavatelů, zatímco 
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odstavec 2 se věnuje pouze odborovým organizacím a jejich vztahu ke státu. Odstavec 4 

zakládá na ústavní rovině právo na stávku. Listina odkazuje na zákon, což jako jediným je 

zákon o kolektivním vyjednávání, který ale upravuje stávku jen za předpokladu, že se strany 

ve sporech o uzavření kolektivní smlouvy nedohodly; možnost stávkovat za jiných podmínek 

je tak nutné dovozovat přímo z Listiny. 

 

     Pro sociální dialog, zejména pak pro samotné kolektivní vyjednávání, je důležitý také 

článek 28: 

 

Článek 28 

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. 

 

     Zde Listina odkazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kterým se budeme zabývat 

v následné části této analýzy, a to podrobně. 

 

 

     4.2.  Z Á K O N   č. 2/1991  Sb.,  O   K O L E K T I V N Í M   V Y J E D N Á V Á N Í 

 

     Zákon o kolektivním vyjednávání je první zákonnou úpravou kolektivního vyjednávání 

v České republice. Upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a 

zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je 

uzavření kolektivní smlouvy. 

 

     Zákon o kolektivním vyjednávání byl přijat rok po důležitých společenských, politických, 

ekonomických a sociálních změnách, ke kterým v České republice došlo v listopadu 1989. 

Tento zákon byl schválen tehdejším Federálním shromážděním bývalé České a Slovenské 

Federativní Republiky dne 4. prosince 1990, ve Sbírce zákonů byl uveřejněn až v roce 1991, 

v částce 1 pod č. 2/1991 Sb. a účinnosti nabyl dnem 1. února 1991. Na základě ústavního 

zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., o některých opatřeních v souvislosti se zánikem 

České a Slovenské Federativní Republiky, se uvedený zákon stal s účinností dnem 31. 

prosince 1992 součástí právního řádu České republiky. 
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       Zákon o kolektivním vyjednávání je základním normativním právním aktem, který 

upravuje kolektivní pracovněprávní vztahy. Tento zákon je převážně procesně právním 

předpisem, který stanoví postup při kolektivním vyjednávání a stanoví práva a povinnosti 

subjektů kolektivního pracovního práva v rámci tohoto procesu. Kolektivní vyjednávání se 

uskutečňuje mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli či jejich sdruženími a je 

základní metodou jejich vzájemné komunikace – sociálního dialogu. 

      

     V § 1 až § 9 zákona o kolektivním vyjednávání se stanoví, že hlavním cílem a účelem 

kolektivního vyjednávání je jednání o přípravě a uzavření kolektivní smlouvy. Dále je 

upraven proces kolektivního vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 

nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. 

Náležitosti kolektivní smlouvy a princip, podle něhož právo uzavřít kolektivní smlouvu se 

zaměstnavatelem, popřípadě organizací zaměstnavatelů, má pouze odborová organizace, 

upravují ustanovení § 22 až § 29 zákoníku práce. Kolektivní smlouvy zásadně nejsou 

oprávněny uzavírat rady zaměstnanců, případně jiná občanská sdružení (spolky). 

 

     Z hlediska okruhu účastníků kolektivních smluv se rozlišují kolektivní smlouvy podnikové 

a kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

 

     Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve 

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

je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem CZ-

NACE, které vede též Český statistický úřad. Český statistický úřad zapisuje každý 

ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle 

zvláštních zákonů a tento registr průběžně aktualizuje. 

 

     Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní 

smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně. Oslovená smluvní strana je povinna 

bez zbytečného odkladu odpovědět a v odpovědi se vyjádřit k těm částem návrhu, které 

nebyly přijaty.  V praxi však často dochází i bez vzájemné korespondence k vzájemným 

přímým jednáním o obsahu kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu 

určitou nebo neurčitou. Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li 

uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo 
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došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před 

skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si 

účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy. 

 

     Kolektivní smlouvy vyššího stupně a rozhodnutí rozhodce, která se jí týkají, je smluvní 

strana na straně zaměstnavatelů povinna odevzdat k uložení Ministerstvu práce a sociálních 

věcí. Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů a na 

internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Případným žadatelům poskytuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě jejich žádosti za stanovený poplatek stejnopis 

kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

 

     V § 10 až § 15 zákon o kolektivním vyjednávání upravuje řešení „kolektivních sporů“. 

Podle tohoto zákona to jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků 

z uzavřené kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. 

Rozlišování závazků na ty, ze kterých vznikají práva jednotlivým zaměstnancům, a na ty, ze 

kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, je zásadní záležitostí, protože spory o 

tyto závazky se řeší prostřednictvím institutu zprostředkovatelů a rozhodců. Nároky, které 

vznikly z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují jako ostatní práva 

z pracovněprávního vztahu, tzn. prostřednictvím soudů. Při sjednávání a uzavírání kolektivní 

smlouvy jsou závazky, z nichž vyplývají práva jednotlivým zaměstnancům, považovány za 

kolektivní do doby uzavření kolektivní smlouvy. 

 

     Nemohou-li se smluvní strany kolektivní smlouvy dohodnout na uzavření kolektivní 

smlouvy, popřípadě na plnění závazků, z nichž nevznikají individuální nároky, mohou si po 

dohodě zvolit zprostředkovatele. Zprostředkovatelem může být fyzická osoba způsobilá 

k právním úkonům nebo právnická osoba, pokud souhlasí s výkonem této funkce. Přijetím 

žádosti zprostředkovatelem je zahájeno řízení před zprostředkovatelem. Nedohodnou-li se 

smluvní strany na zprostředkovateli, určí zprostředkovatele na návrh kterékoliv ze smluvních 

stran Ministerstvo práce a sociálních věcí ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného 

tímto ministerstvem. Řízení před zprostředkovatelem se považuje za neúspěšné, jestliže spor 

není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení 

rozhodnutí o určení zprostředkovatele. Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno za 
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neúspěšné, mohou smluvní strany společně požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o 

určení zprostředkovatele nového. 

 

     Při neúspěšnosti řízení před zprostředkovatelem mohou smluvní strany po dohodě písemně 

požádat o rozhodce, zapsaného v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem práce a 

sociálních věcí, o rozhodnutí ve sporu. Nedohodnou-li se smluvní strany na rozhodci a jde-li o 

spor o uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat, nebo 

jde-li o spor o plnění kolektivní smlouvy, určí rozhodce na návrh kterékoliv ze smluvních 

stran ministerstvo ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců. Přijetím žádosti rozhodcem, 

popřípadě doručením rozhodnutí o určení rozhodce, je řízení před rozhodcem zahájeno. 

Rozhodce spor rozhodne v mezích návrhů smluvních stran a své rozhodnutí písemně sdělí do 

15 dnů od zahájení řízení. Doručením rozhodnutí rozhodce smluvním stranám ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy je tato smlouva uzavřena. Pravomocné rozhodnutí rozhodce o 

plnění závazků z kolektivní smlouvy je soudně vykonatelné. 

 

V § 16 až § 31 zákon o kolektivním vyjednávání řeší možnosti a podmínky organizování 

stávky a výluky. 

 

     Stávku a výluku zákon charakterizuje jako krajní prostředek při řešení kolektivních sporů. 

Uvádí, že stávky lze dělit do dvou skupin: 

1. stávky, které jsou spojeny s tzv. kolektivním vyjednáváním, resp. se skutečnostmi a 

postupem upravenými zákonem o kolektivním vyjednávání. Tyto stávky, jejich 

náležitosti a postup jsou regulovány zákonem o kolektivním vyjednávání. 

2. stávky, které nejsou spojeny s kolektivním vyjednáváním a které sledují jiné účely – 

odvolání vedoucího zaměstnance z vedoucího pracovního místa, dosažení jiného 

postupu či jednání zaměstnavatele atd. Tyto stávky nejsou blíže upraveny žádným 

předpisem. Vychází se z toho, že Listina základních práv a svobod v čl. 27 odst. 4 

stanoví: „Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem: toto právo 

nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům 

ozbrojených sborů.“ Dále pak podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod zákon 

může omezit právo na stávku zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve 

funkcích, které určí, a osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro 

ochranu života a zdraví. 
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     Stávka jako zákonný nástroj řešení kolektivního sporu přichází v úvahu pouze v případě 

sjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy. Podmínkou této stávky je, že před jejím započetím 

jsou dodržena určitá pravidla stanovená zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. 

 

     Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení 

rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň 2/3 zaměstnanců 

zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za 

předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň ½ všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž 

se má tato smlouva týkat. 

 

     Účastník stávky nemá po dobu stávky nárok na mzdu, náhradu mzdy, ani na nemocenské a 

podporu při ošetřování člena rodiny, pokud se podmínky stanovené předpisy o nemocenském 

zabezpečení pro poskytování těchto dávek splnily v době účasti na stávce. Ke ztrátě nebo 

poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce se nepřihlíží při zjišťování příjmů pro poskytování 

dávek a služeb sociální péče sociálně potřebným občanům. Účast na stávce má i dopady 

v oblasti důchodového pojištění. Jednak je o snížené příjmy nižší základ pro výpočet důchodů 

(výpočtový základ), jednak, trvá-li stávka a tím i nepobírání jakýchkoliv započitatelných 

příjmů kalendářní měsíc, nezapočítává se tento kalendářní měsíc do doby pojištění (§ 11 odst. 

2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). 

 

     Zaměstnanci, který není účastníkem stávky, umožní zaměstnavatel výkon práce. Pokud 

tento zaměstnanec nemůže v důsledku stávky konat práci, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku a koná-li v době stávky práci při zabezpečení nezbytných činností (§ 

19), při které mu přísluší nižší mzda, přísluší mu doplatek do výše průměrného výdělku 

 

     Účastníci stávek, které jsou z hlediska zákona o kolektivním vyjednávání nezákonné (§ 

20), nepožívají žádných „výhod“ zákonné stávky. Účastníci takových stávek jsou vystaveni 

možným sankcím ze strany zaměstnavatelů. 

 

     Opakem stávky je výluka, kterou se rozumí částečné nebo úplné zastavení práce 

zaměstnavatelem (§ 27 až § 31). 
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4.3.   Z Á K O N   č.  262/2006 Sb.,  Z  Á K O  N  Í  K   P  R  Á C E  

 

     Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna 2007 a publikován byl ve Sbírce zákonů, částka 84, je základním 

právním předpisem na úseku pracovního práva. Zákoník práce upravuje především právní 

vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce nebo v souvislosti s ním. 

Stanoví tedy primárně soubor základních práv a povinností smluvních stran základních 

pracovněprávních vztahů, kterými jsou pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). 

 

     Zákoník práce byl ke dni 1. ledna 2012 podstatně novelizován, a to zákonem č. 365/2011 

Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

a další související zákony. Publikován byl ve Sbírce zákonů v částce 128. 

 

     Tato novela zákoníku práce, která bývá také nazývána „velkou novelou zákoníku práce“, 

stanovila základní zásady pracovněprávních vztahů, k nimž je třeba vždy přihlédnout při 

aplikaci jednotlivých ustanovení nejen zákoníku práce, ale také při subsidiárním používání 

občanského zákoníku. Tyto zásady jsou formulovány na čelném místě zákoníku práce (v § 1a) 

a jsou jimi zejména: 

• zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

• uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, 

• spravedlivé odměňování zaměstnance, 

• řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

• rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

 

     A naplňování těchto zásad nás bude v dalším textu této analýzy zejména zajímat.  

 

     V pracovním právu se uplatňuje převážně princip smluvní svobody na úkor státní 

regulace. Kromě minimálního standardu ochranného zákonodárství je pro pracovní právo 

typická i forma kolektivního vyjednávání, přičemž specifickým pramenem práva se tak 

stává kolektivní smlouva. 
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     Dalšími interními normami zakládajícími práva a povinnosti pak mohou být vnitřní 

předpisy zaměstnavatele. Vnitřním předpisem může zaměstnavatel stanovit práva 

v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec výhodněji, než stanoví 

zákoník práce. Nemůže ale ukládat zaměstnanci povinnosti nebo zkracovat jeho práva 

stanovená právě zákoníkem práce. Většina práv a povinností mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem by měla vyplývat ze smluv a „firemních“ norem, které se vztahují jen na 

zaměstnance toho kterého konkrétního zaměstnavatele. Zákoník práce je pak obecným 

rámcem těchto smluv. Na pracovněprávní vztahy se na základě principu subsidiarity používají 

i ustanovení občanského zákoníku, a sice tehdy, jestliže zákoník práce použít nelze, nebo 

jestliže se takovéto podpůrné použití občanského zákoníku výslovně pro některé případy 

nevylučuje. 

 

     V úvodní části zákoníku práce jsou charakterizovány smluvní strany základních 

pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnanec a zaměstnavatel.  

     Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu a je způsobilá mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti. 

     Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu, fyzická či právnická osoba, která na sebe přijala 

odpovědnost vyplývající z nabytých práv a odpovědnost plnit své povinnosti, které ji z jejího 

postavení v pracovněprávních vztazích vyplývají. 

 

     Také odborům, jako zástupcům zaměstnanců, je v úvodních paragrafech zákoníku práce 

věnována pozornost, a to zejména v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. 

     Dále pak v závěrečných paragrafech, v Části XII je charakterizována působnost odborové 

organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

     V souvislosti s postavením odborů vymezeném zákoníkem práce je zapotřebí také uvést 

zákon č. 205/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2015, který představuje tzv. 

„technickou“ novelu zákoníku práce. Touto novelou bylo upevněno právní postavení Rady 

hospodářské a sociální dohody a upraven právní rámec státní podpory sociálního dialogu. 

 

 

 



  
 

41 
 

4.3.1. P R Á V N Í   P O S T A V E N Í   O D B O R Ů   J A K O   Z Á S T U P C E 

Z A M Ě S T N A N C Ů   V  S O C I Á L N Í M   D I A L O G U 

 

       Zákoníkem práce je zaměstnancům garantována řada oprávnění, která mohou být 

využívána prostřednictvím zástupců zaměstnanců, kterými jsou odborová organizace, 

rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rada 

zaměstnanců a zástupci zaměstnanců pro BOZP jsou pouze platformou pro předávání 

informací a projednávání v podniku. Nejedná se o jiná sdružení ve smyslu čl. 27 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod ani ve smyslu úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87, 

protože nejsou založeny na členském principu, jako je tomu u odborových organizací a 

organizací zaměstnavatelů. Určující je pouze příslušnost ke kolektivu zaměstnanců daného 

podniku.  Oprávnění uzavřít kolektivní smlouvu za zaměstnance, právo na kontrolu a na 

spolurozhodování má pouze odborová organizace. 

  

     Výsadní právo odborové organizace uzavírat za zaměstnance kolektivní smlouvu dává 

zákoník práce ustanovením § 22. Dále v § 23 je obsaženo důležité obsahové zaměření 

kolektivních smluv, které dává odborovým organizacím možnost v kolektivní smlouvě upravit  

práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, stejně jako práva nebo povinnosti smluvních 

stran této smlouvy.  

 

     V České republice odborová organizace působící u zaměstnavatele zastupuje všechny 

zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou a nebo nejsou jejími členy. Toto právo garantuje 

odborům ustanovení § 24 odst. 1 zákoníku práce. Odborové organizace tak jsou jedinými 

legitimními zástupci všech zaměstnanců v právním slova smyslu v pracovněprávních 

vztazích, včetně kolektivního vyjednávání. Mají právo jednat za zaměstnance v těchto 

vztazích se všemi právními důsledky s tím spojenými. 

 

     S ohledem na svobodu sdružování může u zaměstnavatele působit (mít u něj své členy) 

více odborových organizací, jejich počet není ničím omezen. O takové situaci se pak hovoří 

jako o odborové pluralitě a zákon pro tyto účely stanoví i pravidla pro vzájemné vztahy mezi 

odborovými organizacemi navzájem a mezi zaměstnavatelem. V zájmu zaměstnanců je to, 

aby všechny odborové organizace v podniku jednaly s účinky pro všechny zaměstnance 

společně a ve vzájemné shodě. Proto zákoník práce v § 24 odst. 2  stanoví, že „působí-li u 
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zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní 

smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají 

s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li 

se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak“. 

 

     Význam kolektivních smluv pak podtrhuje ustanovení § 25 odst. 4, které říká, že „práva, 

která vznikla z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují a uspokojují jako 

ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr“. 

 

     Máme-li popsat právní postavení odborů jako zástupce zaměstnanců v sociálním dialogu, 

nemůžeme opomenout § 286 zákoníku práce, který charakterizuje působnost odborové 

organizace: 

 

     „(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně 

kolektivního vyjednávání, podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo 

sjednaných v kolektivní smlouvě. 

     (2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami. 

     (3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen jestliže je k tomu 

oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; 

kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová 

organizace nebo její pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové 

organizace. 

     (4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, 

kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky podle odstavce 3); přestane-li odborová 

organizace tyto podmínky splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu 

oznámit. 

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

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

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

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

jiném způsobu informování, projednání nebo vyslovení souhlasu. 
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     (6) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž 

je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná 

v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u 

zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.“ 

      

     K tomu, aby mohly odborové organizace v pracovněprávních vztazích plnit své poslání, 

jímž je obhajovat a zastupovat zájmy zaměstnanců, jim zákoník práce přiznává řadu práv a 

oprávnění. Odborová práva představuje právo odborové organizace na informace, na 

projednání, právo spolurozhodování a právo kontroly, která umožňují odborům jejich 

funkce při obhajobě zájmů zaměstnanců plnit. 

 

Právo na informace 

 

     Právo na informace je v zákoníku práce konstruováno jako právo, které svědčí v prvé řadě 

samotným zaměstnancům (viz § 276 ZP). Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen 

informovat zaměstnance přímo, pokud u něj nepůsobí některý ze zástupců zaměstnanců. 

Jestliže tedy u zaměstnavatele jako zástupce zaměstnanců působí odborová organizace, 

předává zaměstnavatel informace pouze jí. Sama odborová organizace je pak povinna 

vhodným způsobem předávat zaměstnancům na všech pracovištích zaměstnavatele informace, 

které od zaměstnavatele obdržela. 

 

     Zejména u zaměstnavatelů zaměstnávajících větší počet zaměstnanců může být z hlediska 

poskytování informací výhodnější, pokud u nich působí odborová organizace, která pak plní 

roli skutečného partnera zaměstnavatele. Povinnost předávat informace je totiž rozdělena 

mezi zaměstnavatele a odborovou organizaci a zaměstnavatel pak nemusí sám zajišťovat, aby 

se informace dostala ke každému jednotlivému zaměstnanci. 

 

     Odboroví funkcionáři musí ovšem realizovat toto své právo s vědomím, že jejich úloha 

v rámci procesu informování nekončí ve chvíli, kdy od zaměstnavatele obdrží příslušné 

informace. Zákoník práce jim ukládá povinnost zajistit, aby informace byly předány všem 

zaměstnancům na všech pracovištích zaměstnavatele. Způsob přenosu informací, který 

odborová organizace zvolí, je samozřejmě otázkou jejího uvážení. V některých případech 
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bude možné předávat informace prostřednictvím e-mailu, jinde se jako vhodnější prostředek 

ukáže informační věstník nebo nástěnka. 

     V souvislosti s právem odborových organizací na informace často dochází k určitým 

nejasnostem v souvislosti s problematikou ochrany důvěrných informací a obchodního 

tajemství zaměstnavatele. Občas dochází k tomu, že zaměstnavatelé odmítají plnit své 

povinnosti předávat informace právě s odvoláním na ochranu důvěrných informací. Určité 

řešení zde však poskytuje zákoník práce, který stanoví, že důvěrnou informací se rozumí 

informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele nebo porušit 

oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Za důvěrnou informaci se však 

nepovažuje informace, kterou je zaměstnavatel podle zákoníku práce nebo jiného právního 

předpisu povinen sdělit, zveřejnit nebo projednat (viz § 276 odst. 3 ZP). 

 

     Zaměstnavatel se tedy nemůže bránit poskytnout odborové organizaci informace, pokud 

zákoník práce ukládá povinnosti tyto informace poskytnout. Na druhou stranu je ovšem třeba 

zdůraznit, že členové odborové organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných 

informacích a o skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud by porušením 

mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných informací, k porušení oprávněných zájmů 

zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce 

(viz § 276 odst. 3 ZP). 

 

     Účelem poskytování informací je seznámení se situací u zaměstnavatele, zejména ve 

vztahu k opatřením, k jejichž realizaci se zaměstnavatel chystá. Informace by proto 

neměly být poskytovány teprve až po uskutečnění opatření. Proto je zaměstnavatel povinen 

poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci 

nebo jejich zástupci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své 

stanovisko před uskutečněním opatření (viz § 278 odst. 2 ZP). 

 

Dle § 279 ZP je zaměstnavatel  povinen informovat zaměstnance zejména o: 

• ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, 

• činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní 

prostředí a jeho ekologických opatřeních, 
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• právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě 

oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, o převažující 

činnosti zaměstnavatele označené kódem Klasifikace ekonomické činnosti a 

uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele, 

• základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, 

• záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280 ZP, 

• opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace, 

• nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další 

pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru 

uzavřeném na dobu určitou, 

• bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 

a § 108 a zvláštním zákonem, 

• záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní 

úrovni nebo v rozsahu stanovením v § 297 odst. 5 ZP. 

 

     Tyto povinnosti zaměstnavatele se nevztahují na ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají 

méně než 10 zaměstnanců. 

 

     Nad rámec těchto obecných okruhů informací, které je zaměstnavatel povinen předávat 

zaměstnancům buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce zaměstnanců, který u něj působí, 

ještě zákoník práce v § 287 odst. 1 doplňuje, že odborovou organizaci musí zaměstnavatel 

navíc informovat o: 

• vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejich jednotlivých složek včetně 

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

• záležitostech uvedených v § 279. 

 

     K povinnostem zaměstnavatele předávat odborovým organizacím informace je nutné ještě 

dodat, že zákoník práce vychází z určitého minimálního okruhu informací, které 

zaměstnavatel musí poskytovat. Je tedy samozřejmě možné například v kolektivní smlouvě 

upravit, že zaměstnavatelé budou odborům předávat i další informace. 
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Právo na projednání 

 

     Právo odborové organizace na projednání ukládá zaměstnavateli povinnost 

projednat s odborovou organizací okruh určitých otázek stanovených zákonem v zájmu 

dosažení shody v jejich řešení před tím, než zaměstnavatel ve věci přijme své konečné 

rozhodnutí. Právo ve věci rozhodnout má však pouze zaměstnavatel, a to bez ohledu na závěr 

či výsledek projednání v příslušném odborovém orgánu. 

     K tomu je zapotřebí dodat, že zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném 

předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci prostřednictvím svých zástupců mohli na 

základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu 

před uskutečněním opatření. Zaměstnanci a jejich zástupci mají při projednávání právo 

obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. 

 

     Dle § 280 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen se zaměstnanci projednat zejména: 

• pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 

• zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti 

s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62 ZP, 

• nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u 

zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, 

• převod podle § 338 až 342 ZP, 

• bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a 

§ 108 ZP a zvláštním zákonem, 

• záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní 

úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5 ZP 

 

     Povinnosti uvedené v prvních třech bodech se nevztahují na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. 
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     Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí s ní zaměstnavatel projednat 

kromě výše uvedených záležitostí podle § 287 odst. 2 zákoníku práce ještě následující:  

• ekonomickou situaci zaměstnavatele, 

• množství práce a pracovní tempo (§ 300), 

• změny organizace práce, 

• systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, 

• systém školení a vzdělávání zaměstnanců, 

• opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména 

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

postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení 

hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a 

tělovýchovných potřeb zaměstnanců, 

• další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, 

• záležitosti uvedené v § 280. 

 

     Všechny výše uvedené záležitosti k projednání s odborovou organizací musíme ještě 

doplnit o ustanovení § 348 odst. 3, podle kterého může zaměstnavatel určit neomluvenou 

absenci zaměstnance až po projednání s odborovou organizací. To ovšem neznamená, že je 

zaměstnavatel povinen se s odborovou organizací dohodnout. Závěr o neomluvené absenci je 

zaměstnavatel oprávněn učinit dle vlastního posouzení. 

     K tomu musíme poznamenat, že posouzení, zda se jednalo či nejednalo o neomluvenou 

absenci, dříve patřilo k právu spolurozhodování zaměstnavatele s odborovou organizací. 

 

Právo na spolurozhodování 

 

     O spolurozhodování odborové organizace se zaměstnavatelem o opatřeních v oblasti 

pracovněprávních vztahů se jedná tehdy, když zaměstnavatel může připravovaná opatření 

učinit pouze s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu nebo v dohodě s ním. 

Na rozdíl od informování a projednání, kdy nakonec o konkrétním opatření rozhoduje sám 

zaměstnavatel, jde u spolurozhodování o společné rozhodnutí zaměstnavatele a odborové 

organizace. 
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     Pokud by si zaměstnavatel v případech, kdy je povinen spolurozhodovat s odborovou 

organizací, nevyžádal k provedení opatření či rozhodnutí předchozí souhlas odborové 

organizace nebo pokud by nejednal v dohodě s ní, porušil by tím zákoník práce. Některá 

rozhodnutí zaměstnavatele učiněná bez souhlasu odborové organizace by navíc byla z tohoto 

důvodu neplatná. 

 

     Právo odborové organizace spolurozhodovat se zaměstnavatelem se týká: 

• vydání nebo změny pracovního řádu (viz § 306 odst. 4 ZP), 

• výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se 

zaměstnancem, který je odborovým funkcionářem (viz § 61 odst. 2 ZP), 

• stanovení rozvrhu čerpání dovolené (viz § 217 odst. 1 ZP), 

• určení hromadného čerpání dovolené (viz § 220 ZP), 

• výši náhrady mzdy v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu tzv. 

částečné nezaměstnanosti (viz § 209 ZP). 

 

     Ve výčtu oprávnění odborové organizace spolurozhodovat se zaměstnavatelem nesmíme 

opomenout právo odborové organizace uzavírat se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu a 

zejména spolurozhodovat o jejím obsahu. 

 

     Někteří zaměstnavatelé mají povinnost vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb. 

V těchto případech odborová organizace spolurozhoduje spolu se zaměstnavatelem o přídělu 

finančních prostředků do tohoto fondu a o jeho čerpání. Tato povinnost se týká 

zaměstnavatelů, kterými jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové 

organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

 

     Na prvním místě ve výčtu spolurozhodovacích práv odborové organizace jsme uváděli 

vydání nebo změny pracovního řádu. Právě u pracovního řádu funguje zvláštní režim. 

Pracovní řád má charakter zvláštního vnitřního předpisu zaměstnavatele, který má rozvádět 

ustanovení zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů podle podmínek u 

zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající 

z pracovněprávních vztahů. Pracovní řád ovšem nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců. 

Před vydáním pracovního řádu musí zaměstnavatel jeho návrh předložit odborové organizaci, 
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která u něj působí. Odborová organizace pak musí s jeho vydáním vyslovit souhlas, jinak 

by byl pracovní řád neplatný.  

 

     U výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se 

zaměstnancem, který je odborovým funkcionářem jde o to, že členové odborového orgánu, 

který působí u zaměstnavatele, jsou v době svého funkčního období a v době jednoho roku po 

skončení tohoto funkčního období chráněni tím, že odborový orgán dává k právnímu úkonu 

směřujícímu ke skončení pracovního poměru souhlas. Pokud odborový orgán odmítne 

souhlas udělit, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu 

neplatné. 

     Tuto neplatnost však v případném sporu musí vyslovit soud. Dá-li zaměstnavatel 

zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zruší pracovní poměr, aniž k tomuto úkonu má 

předchozí souhlas odborového orgánu, má zaměstnanec možnost domáhat se u soudu žalobou 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Soud pak posoudí všechny ostatní podmínky 

výpovědi nebo okamžitého rozvázání pracovního poměru. Pokud jsou všechny zákonné 

podmínky pro skončení pracovního poměru splněny a soud dospěje k závěru, že na 

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával, jsou 

výpověď nebo okamžité zrušení platné.  

 

     Pozornost také zaslouží právo odborové organizace spolurozhodovat o výši náhrady 

mzdy v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu tzv. částečné 

nezaměstnanosti. V tomto případě se jedná o použití zvláštního druhu překážky v práci na 

straně zaměstnavatele, tzv. částečné nezaměstnanosti. O částečnou nezaměstnanost se jedná 

tehdy, když zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení 

poptávky po jím poskytovaných službách. 

     A pokud u zaměstnavatele, který se dostane do této situace, působí odborová organizace, 

může se s ní zaměstnavatel dohodnout, že v případě, kdy zaměstnancům nemůže z důvodu 

částečné nezaměstnanosti přidělovat práci, nebudou zaměstnanci pracovat a budou od 

zaměstnavatele dostávat náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Tato 

náhrada však může být i vyšší než zákonem stanovené minimum 60 % průměrného výdělku, 

což je pak předmětem vyjednávání odborové organizace se zaměstnavatelem a dojednaná 

výše náhrady bude zakotvena v uzavřené dohodě. 
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   Právo na kontrolu 

 

     Působnosti odborů uvedené v § 320 až 322 ZP se významně dotkl nález Ústavního soudu 

z 12. března 2008. Tento nálet Ústavního soudu s účinností od jeho vyhlášení ve Sbírce 

zákonů č. 116/2008 Sb., s účinností od 14. dubna 2008 zrušil nebo pozměnil zejména 

ustanovení ZP, která se týkají pravomoci odborů. 

 

     Nález Ústavního soudu se dotýká zejména kontrolní činnosti odborových organizací. 

Podle dřívějšího ustanovení (před nálezem Ústavního soudu) § 321 odst. 2 ZP měly odborové 

organizace právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním zákoníku práce, 

zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

ostatních pracovněprávních předpisů. Toto oprávnění odborů bylo nálezem Ústavního soudu 

zrušeno. 

 

     Pro odbory zůstala pouze možnost, aby dbaly na dodržování zákoníku práce a ostatních 

pracovněprávních předpisů. Zaměstnavatelé již nemusí umožňovat odborovým organizacím 

vstup na svá pracoviště, předávat jim potřebné informace a poklady, včetně potřebné 

součinnosti a podávat jim zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad 

zjištěných kontrolou, protože původní znění § 321 ZP bylo zrušeno, tzn., že byl zrušen odst. 

2, 3 a 4.    

 

     Důvodem tohoto opatření byla kritika podnikatelských subjektů týkající se působnosti 

odborů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Týkala se jejich možnosti zakázat 

práci přesčas a práci v noci, jestliže by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. 

Odbory rovněž mohly požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad 

v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního 

ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci. Požádal-li zaměstnavatel 

inspekci práce v přezkoumání rozhodnutí odborové organizace, platilo až do rozhodnutí o 

„odvolání“ firmy odborové opatření. Toto ustanovení bylo Ústavním soudem zrušeno. 

 

     Odborové organizace mají nyní podle § 322 ZP právo vykonávat kontrolu nad 

stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. 
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     Podle § 322 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen odborové organizaci umožnit výkon 

kontroly a za tím účelem jí 

• zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o 

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

bezpečnou a zdraví neohrožující práci, 

• zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro 

zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými 

pracovními prostředky, 

• zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, 

• zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

popřípadě je objasňovat, 

• umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

     Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně 

nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce 

pověřených výkonem této kontroly hradí stát na základě dohody s odborovou organizací. 

 

     Podle § 323 ZP výkon kontroly v pracovněprávních vztazích upravují zvláštní právní 

předpisy. K těmto předpisům patří zákon č. 251/2005 Sb. a zákon č. 435/2004 Sb., podle 

kterých kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů provádějí zejména inspektoráty práce 

a úřady práce. 

 

     Zákon č. 251/2005 Sb. ponechal úřadům práce kontrolní působnost v oblasti zaměstnanosti 

(zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) a při ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.). Dodržování ostatních 

pracovněprávních předpisů, včetně předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

kontrolují inspektoráty práce. Avšak zaměstnavatel je povinen umožnit odborové organizaci 

přednést své připomínky při kontrole, kterou u zaměstnavatele provádí orgány, jimž přísluší 

výkon kontroly podle uvedených zvláštních předpisů. 
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 Právo odborů na účast v legislativním procesu 

 

     Přehled práv odborů by nebyl úplný, kdybychom neuvedli také právo odborových 

organizací podílet se na legislativním procesu. 

 

     Toto právo formuluje v zákoníku práce § 320: 

 

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

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

sociálních podmínek, se projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a příslušnými 

organizacemi zaměstnavatelů 

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

jejich projednání s příslušnou odborovou organizací a s příslušnou organizací 

zaměstnavatelů. 

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

pracovních a životních podmínek zaměstnanců a poskytují odborovým organizacím potřebné 

informace. 

     (4) Odborové organizace jednající v pracovněprávních vztazích za zaměstnance státu, 

příspěvkových organizací, státních fondů a územních samosprávných celků mají právo 

zejména 

a) jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve věcech podmínek zaměstnávání 

zaměstnanců a počtu zaměstnanců, 

b) podávat návrhy, jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve věcech zlepšení 

podmínek výkonu práce a odměňování.“ 

 

     V českých podmínkách vykonávají tato práva zpravidla sdružení odborových, resp. 

zaměstnavatelských organizací (konfederace, asociace, svazy apod.), působící na celonárodní 

úrovni. Konkrétně můžeme uvést Českomoravskou konfederaci odborových svazů, Asociaci 

samostatných odborů, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz 

průmyslu a dopravy, kterým přichází z Úřadu vlády ČR návrhy zákonů, vyhlášek, nařízení a 

jejich novel, případně dalších materiálů, k nimž se vyjadřují, zasílají stanoviska, připomínky a 

návrhy. 
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          Význam odborů a jejich právního postavení v zákoníku práce podtrhl již dříve zmíněný 

zákon č. 205/2015 Sb., kterým byla poprvé normativně zakotvena Rada hospodářské a 

sociální dohody jako poradní orgán vlády, v jejímž čele stojí předseda vlády. 

 

     Jako další nový důležitý nástroj státní podpory sociálního dialogu byl zákonem č. 

205/2015 Sb. do zákoníku práce vložen nový § 320a, podle kterého  

     „Náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podporující 

vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů 

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

sociálních podmínek, hradí stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody.“ 

     A počínaje rokem 2016 jsou již realizovány konkrétní aktivity sociálních partnerů tak, aby 

uvedené ustanovení bylo v praxi efektivně využíváno. 

 

     Také další nový § 324 zákoníku práce, přijatý uvedeným zákonem, vyjadřuje podporu 

sociálního dialogu: 

     „Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné 

právnické osoby.“ 

     Znění tohoto nového paragrafu navazuje na § 146 občanského zákoníku, který upravuje 

nový pojem statusu veřejné prospěšnosti, na který mohou být v budoucnosti vázány důležité 

podmínky pro fungování celého neziskového sektoru a nevládních organizací včetně 

odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, např. příznivější daňová úprava, 

osvobození od soudních, popřípadě správních poplatků apod.  

 

Některá další práva odborů v zákoníku práce 

 

     Projdeme-li celý zákoník práce, nalezneme další povinnosti zaměstnavatelů, které mají 

vůči odborovým organizacím plnit. Můžeme si uvést následující: 

 

     § 38 odst. 3 ZP stanoví povinnost zaměstnavateli předkládat odborové organizaci ve 

lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech. Tato povinnost 

znamená sice pouze odborovou organizaci informovat, nikoli s ní nově vzniklé pracovní 

poměry projednávat, nicméně i tak jde pro odbory o důležité právo. Tato povinnost se 
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vztahuje jak na nově vzniklé pracovní poměry na základě pracovní smlouvy, tak i na pracovní 

poměry zakládané jmenováním. 

 

     § 39 odst. 4 ZP stanoví úlohu odborové organizace v rámci jednání o uzavření pracovního 

poměru na dobu určitou. Zaměstnavatel má povinnost vymezit v písemné dohodě s odborovou 

organizací případy vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele či důvody 

spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec v pracovním poměru na dobu 

určitou vykonávat. Nahrazení písemné dohody vnitřním předpisem je možné pouze v případě, 

že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. 

 

     § 46 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací opatření, 

týkající se převedení zaměstnance na jinou práci a případy, kdy se projednání s odborovou 

organizací nevyžaduje. Převedení na jinou práci v případě, že s ním zaměstnanec nesouhlasí, 

je vážným zásahem do pracovního i osobního života zaměstnance, z toho důvodu 

zákonodárce zakotvuje povinnost zaměstnavateli projednat takové opatření s odborovou 

organizací. Aby to v praxi nezpůsobovalo neodůvodněné průtahy, omezuje se projednání na 

případy, kdy má převedení přesáhnout 21 pracovních dnů v kalendářním roce. 

 

     § 47 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele zařadit zaměstnance po skončení výkonu 

taxativně vyjmenovaných překážek v práci, na jeho původní práci a pracoviště. Jedná se o 

výkon veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn 

v rozsahu pracovní doby, vojenské cvičení, mateřskou dovolenou zaměstnankyně, 

rodičovskou dovolenou zaměstnance v rozsahu doby po kterou je zaměstnankyně oprávněna 

čerpat mateřskou dovolenou, dočasnou pracovní neschopnost a karanténu. Pokud jde o 

činnost pro odborovou organizaci, je zde rozhodující, zda byl zaměstnanec uvolněn v rozsahu 

pracovní doby, tedy nevykonával-li tuto činnost vedle svých pracovních povinností, resp. 

vedle částečného výkonu svých pracovních povinností. V případě nemožnosti zařazení 

zaměstnance na původní pozici (protože původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno) 

je dána povinnost zařazení podle pracovní smlouvy. 

 

     § 61 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele projednání předem s odborovou organizací 

výpovědi a okamžitého zrušení  pracovního poměru a povinnost získání předchozího souhlasu 

odborové organizace při skončení pracovního poměru člena orgánu odborové organizace. 
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Zákonodárce zde stanoví, aby úmysl zaměstnavatele skončit pracovní poměr se 

zaměstnancem byl odborové organizaci oznámen a aby jí tím byla dána možnost se po 

vlastním projednání k tomuto záměru vyjádřit nebo nevyjádřit. Zákon sice nestanoví ani 

zaměstnavateli ani odborové organizaci žádné lhůty k projednání, z logiky věci však vyplývá, 

že tak musí být učiněno v době před tím, než zaměstnavatel přistoupí k předání výpovědi či 

okamžitého zrušení pracovního poměru. V případě vyžádání souhlasu odborové organizace 

s rozvázáním pracovního poměru člena orgánu odborové organizace, jedná se o vyšší formu 

součinnosti odborové organizace se zaměstnavatelem. Vztahuje se to pouze na členy orgánu 

odborové organizace v době jejich funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení. 

 

     § 62 ZP stanoví povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k odborové organizaci v případě 

hromadného propouštění. Zákon ukládá zaměstnavateli řadu povinností vůči odborové 

organizaci, a to počínaje povinností seznámit nejméně 30 dnů před dáním první výpovědi 

odborovou organizaci zejména s důvody hromadného propouštění a s počtem a profesním 

složením zaměstnanců, jichž se toto opatření týká. Pro odbory je významné, že zákon 

výslovně stanoví, že předmětem jednání s odborovou organizací je dosažení shody zejména o 

opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho 

nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném 

zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele. Nejde tedy jen o oznamovací povinnost 

zaměstnavatele, ale o povinnost aktivně jednat o tomto problému s odbory. 

 

     § 99 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací opatření 

týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech 

pracovního klidu a noční práci, a to se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Smyslem tohoto ustanovení je vtáhnout zaměstnance do procesu rozvrhování pracovní doby a 

navodit tak tvorbu prostředí vzájemné důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. 

 

     § 105 odst. 1 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit součinnost odborové organizace 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání a při objasnění příčin a okolnostech vzniku 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. Aby byly příčiny a okolnosti pracovního úrazu řádně 

objasněny, je třeba provést poctivé šetření vzniku pracovního úrazu. Toto šetření provádí 

zaměstnavatel postiženého zaměstnance i zaměstnavatel, u něhož došlo k úrazu cizího 

zaměstnance (např. na pracovní cestě). K zajištění objektivnosti šetření příčin pracovního 
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úrazu má mimo jiné napomoci i účast zástupce odborové organizace. Jedná se o významné 

právo odborů. 

 

     § 108 ZP stanoví řadu práv odborové organizace na úseku BOZP. Předně se zde stanoví 

povinnost zaměstnavatele projednat s odbory v zájmu ochrany života a zdraví zaměstnanců 

opatření týkající se BOZP, vyhodnocení rizik v souladu s § 102 ZP, organizaci školení BOZP 

i určení odborně způsobilé osoby na základě zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 

362/2007 Sb., dále je zde uložena odborům významná povinnost spolupracovat se 

zaměstnavatelem a odborně způsobilými osobami v prevenci rizik, to znamená vzájemnou 

výměnu informací mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Na základě Úmluvy MOP 

č. 155, kterou Česká republika ratifikovala, ukládá ZP zaměstnavateli povinnost organizovat 

alespoň jednou ročně prověrky BOZP na všech pracovištích zaměstnavatele v dohodě 

s odborovou organizací. Mezi další povinnosti zaměstnavatele vůči odborové organizaci podle 

tohoto ustanovení patří povinnost zajištění jejich školení v oblasti BOZP, zpřístupnění 

veškerých dokladů o vyhledávání a hodnocení rizik, evidenci a hlášení pracovních úrazů a 

výkonu kontroly ze strany kontrolních orgánů a umožnit, aby odborové orgány mohli při 

kontrolách státních kontrolních orgánů přednést své připomínky. 

 

     § 141 ZP stanoví zásady pro splatnost mzdy pro zaměstnavatele, kteří odměňují 

zaměstnance mzdou nebo platem. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to 

nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok 

na mzdu nebo plat nebo na některou její složku, pokud nebylo v pracovní smlouvě nebo 

v kolektivní smlouvě sjednáno kratší než měsíční období splatnosti mzdy. V rámci uvedeného 

určí zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací pravidelný termín výplaty mzdy, 

není-li tento termín sjednán v kolektivní smlouvě. 

 

     § 146 ZP stanoví, že v kolektivní smlouvě lze sjednat srážky ze mzdy k úhradě členských 

příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace. Tento způsob úhrady může být 

proveden na základě kolektivní smlouvy nebo na základě písemné dohody mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací za podmínky, že s tím souhlasí zaměstnanec, který 

je členem odborové organizace. 

 



  
 

57 
 

     § 199 odst. 2 ZP zmocňuje vládu k vydání nařízení vlády, kterým se stanoví okruh jiných 

důležitých překážek v práci. Mimo jiné i pro případ spolurozhodování odborové organizace o 

vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance. Toto právo je podrobně upraveno v bodě 

9) přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., který se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci. 

 

     § 203 ZP stanoví taxativní výčet překážek v práci – jiných úkonů v obecném zájmu. Podle 

tohoto ustanovení mimo jiné přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu 

ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace podle tohoto 

zákona (tj. orgánu odborové organizace, která působí u zaměstnavatele). Pracovní volno dále 

přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích a 

sjezdech. Zde se jedná o pracovní volno bez náhrady mzdy a platu. Rozhodující je charakter 

uvedených schůzí, konferencí a sjezdů, tj. jejich zaměření na odborovou činnost. Třetím 

titulem překážek v práci jiných úkonů v obecném zájmu je účast na školení pořádaném 

odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebráni-li tomu vážné 

provozní důvody. Toto volno přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku. Školení pořádané odborovou organizací by mělo mít souvislost s výkonem práv 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a jejich hájením prostřednictvím odborové 

organizace. 

 

    § 209 ZP – tento paragraf jsme již uváděli v souvislosti s právem odborové organizace na 

spolurozhodování. Ale je namístě ho uvést také v tomto výčtu oprávnění odborů. Ustanovení 

tohoto paragrafu uvádí podmínky dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací 

v případě tzv. částečné nezaměstnanosti. Podle § 208 ZP platí obecně, že nemůže-li 

zaměstnanec konat práci pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele než je prostoj a 

přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, poskytne mu zaměstnavatel 

náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. § 209 ZP je pak speciálním 

ustanovením ve vztahu k § 208 ZP a umožňuje dohodu mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací pro případ, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu 

týdenní pracovní doby z důvodu částečného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení 

poptávky po jím poskytovaných službách. V této dohodě může být sjednána i nižší náhrada 

než je průměrný výdělek, a to s tím omezením, že nesmí být nižší než 60 % průměrného 

výdělku.  
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     § 220 ZP se týká určení hromadného čerpání dovolené, které je podmíněno dohodou 

zaměstnavatele s příslušnou odborovou organizací. Proto také toto ustanovení patří mezi 

práva odborů na spolurozhodování. Jen ještě připomeneme, že hromadné čerpání dovolené je 

možné určit jen tehdy, jestliže je to nezbytné z provozních důvodů a nesmí činit více než 2 

týdny a u uměleckých souborů 4 týdny. 

 

     § 225 ZP také stanoví pravomoc spolurozhodování odborové organizace se 

zaměstnavatelem, a to o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a jeho čerpání. 

 

     § 263 odst. 3 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací výši 

požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady v případě, že škoda 

přesahuje částku 1 000 Kč. Zákon předpokládá, že zaměstnavatel v souvislosti s uplatňováním 

svého nároku na náhradu škody zaměstnanci písemně oznámí výši požadované náhrady škody 

a uvede, z jakého důvodu náhradu škody požaduje. To vše ale předpokládá, že bude 

zaměstnancem škoda uznána a že bude uzavřena písemná dohoda o způsobu náhrady škody. 

Zákonem požadovaná součinnost odborové organizace má ryze prevenční charakter, má 

napomoci k odstranění sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který by mohl 

v budoucnu vyústit v soudní řízení. 

 

     § 273  odst. 2 ZP stanoví, že pro účely odpovědnosti za škodu je plněním pracovních 

úkolů také činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace. Okolnost, zda 

ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, má zásadní 

význam pro posouzení, zda ke škodě došlo podle ZP nebo nikoliv. I když povinností 

zaměstnance podle pracovní smlouvy je konat práci osobně v rozvržené týdenní pracovní 

době a dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru, je plnění pracovních úkolů 

širší pojem, mimo jiné je pak jinou činností vykonávanou pro zaměstnavatele podle tohoto 

ustanovení i činnost konaná na podnět odborové organizace. 

 

     § 274 odst. 2 ZP navazuje na předchozí paragraf ZP a stanoví, že pro účely odpovědnosti 

za škodu je přímou souvislostí s plněním pracovních úkolů mimo jiné školení zaměstnanců 

organizované odborovou organizací. Za této situace např. úraz, který se stane zaměstnanci při 

školení pořádaném odborovou organizací, považován za úraz pracovní se všemi z toho 

vyplývajícími důsledky (odškodněním podle ZP).     
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     § 276 ZP obsahuje základní ustanovení o právu na informace a konzultace pro zástupce 

zaměstnanců. Už jsme dříve uváděli, že k zástupcům zaměstnanců jsou zde vedle odborových 

organizací přiřazeny také rady zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP, kteří však nemají 

právní subjektivitu a nejsou tedy zástupci v tom smyslu, jaký tomuto výrazu v právu je 

tradičně přičítán.  

 

     § 277 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele na svůj náklad vytvořit zástupcům 

zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých 

provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit 

nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady. 

 

     § 278 až § 280 ZP stanoví podrobnosti ohledně zajištění práva na informace a projednání 

opět za použití obecného pojmu „zástupci zaměstnanců“. 

 

     § 286 a § 287 ZP obsahuje ustanovení týkající se působnosti odborových organizací 

v pracovněprávních vztazích a jednání za zaměstnance a informování a projednání. Tato 

problematika již byla podrobně pojednána výše. 

 

     § 290 ZP stanoví podmínky a působnost odborových organizací mezi sebou a mezi 

ostatními zástupci zaměstnanců při ustavení vyjednávacího výboru za účelem ustanovení 

evropské rady zaměstnanců. 

 

    § 297 ZP stanoví vztah, podmínky a působnost odborových organizací při jmenování členů 

evropské rady zaměstnanců. 

 

     § 300 odst. 3 ZP stanoví součinnost projednávání odborové organizace se 

zaměstnavatelem při určování množství práce a pracovního tempa. Při určování množství 

práce a pracovního tempa je zaměstnavatel povinen vzít v úvahu fyziologické a 

neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění BOZP a čas na přirozené potřeby, 

jídlo a oddech. Aby byla všechna tato hlediska brána v úvahu, je dáno právo odborům 

projednat se zaměstnavatelem množství požadované práce a pracovní tempo, pokud toto není 

sjednáno v kolektivní smlouvě. 
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     § 306 odst. 4 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele, u kterého působí odborová organizace, 

vydat či změnit pracovní řád jen s jejím předchozím písemným souhlasem. Zákon výslovně 

stanoví, že pracovní řád nemůže obsahovat úpravu mzdových nebo platových práv a ostatních 

práv v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Tato povinnost 

zaměstnavatele byla také již uvedena v souvislosti s popisem práva odborů na 

spolurozhodování. 

 

     § 309 odst. 8 ZP stanoví, že v kolektivních smlouvách je možné sjednat, že na určité 

druhy prací není možné zaměstnávat agenturní pracovníky. U zaměstnavatelů, u nichž není 

sjednána kolektivní smlouva, není možné agenturní zaměstnávání omezit žádným 

vnitropodnikovým opatřením. 

 

     § 316 ZP stanoví zásady ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrany osobních 

práv zaměstnance. Mimo jiné se zde v odst. 4 výslovně uvádí, že zaměstnavatel nesmí 

vyžadovat od zaměstnance informace o členství v odborové organizaci. Zaměstnavatel smí 

vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně souvisí s výkonem práce a se 

vznikem, změnou či zánikem pracovněprávního vztahu. Pro informace týkající se sexuální 

orientace zaměstnance, jeho původu, členství v odborové organizaci, členství v politických 

stranách nebo hnutí, a příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, platí zvláštní režim. 

Na tyto informace se zaměstnavatel nesmí ptát vůbec.     

 

     § 320 ZP týkající se projednávání návrhů zákonů a návrhů ostatních právních předpisů 

týkajících se důležitých zájmů pracujících, byl popsán výše, stejně jako nový § 320a ZP, 

umožňující, aby náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů 

podporující vzájemná jednání hradil stát na základě dohody v RHSD. 

 

     § 321 ZP stanoví, že odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o 

zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních 

pracovněprávních předpisů. Toto ustanovení bylo značně dotčeno Nálezem Ústavního soudu 

Pl. ÚS 83/06. Tři odstavce týkající se oprávnění odborových organizací kontrolovat 

dodržování všech pracovněprávních předpisů, včetně závazků z kolektivních smluv, byla 

zrušena. 
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     § 322 ZP stanoví právo odborové organizace na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a určuje rozsah jejích oprávnění. I toto ustanovení bylo dotčeno Nálezem Ústavního 

soudu Pl. ÚS 83/06, který zrušil odst. 2, jenž dával odborové organizaci možnost požadovat 

závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad a v případě bezprostředního ohrožení 

života i možnost zakázat další práci. Nicméně podstata ustanovení zůstala zachována a 

naopak Ústavní soud návrhu na zrušení odstavce 1 tohoto ustanovení nevyhověl a 

konstatoval, že právo odborových organizací kontrolovat BOZP je v podstatě základním 

právem zaměstnanců podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod, je ve veřejném zájmu a 

není v rozporu s ústavním pořádkem. 

 

     § 324 ZP – také nový paragraf zákoníku práce, který v souladu s novým Občanským 

zákoníkem charakterizuje odborové organizace jako veřejně prospěšné právnické osoby. 

 

     § 339 ZP stanoví informační povinnost zaměstnavatele v souvislosti s uskutečněním 

organizační změny, která spočívá v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 

resp. před tzv. transferem podniku. Povinnost poskytnout informaci a celou záležitost 

přechodu práv a povinností projednat, mají dosavadní i přejímající zaměstnavatel vůči 

odborové organizaci u něj působící. Zaměstnavatel je povinen předem projednat stanovené 

nebo navrhované datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky 

převodu pro zaměstnance a připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. 

 

     § 348 odst. 3 ZP stanoví, že dobu posuzovanou jako neomluvené zameškání výkonu práce 

určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací. Jedná se o jedno z tradičních 

práv odborové organizace. Platí totiž, že aby bylo možno považovat neomluvenou 

nepřítomnost zaměstnance v práci za neomluvenou absenci s následky, které taková absence 

má, např. na dovolenou, je třeba, aby zaměstnavatel tuto záležitost s odbory projednal. 

 

     § 392 odst. 1 ZP stanoví, že funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu 

vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činní; fyzické 

osoby a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činní. 
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          Z výše uvedeného přehledu oprávnění odborů, a v mnoha případech i povinností 

zaměstnavatele vůči odborové organizaci, která jsou uvedena v zákoně 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že jejich počet není z nejmenších. Důležitější 

je však skutečnost, zda jsou  tato oprávnění odborů zaměstnavatelům známá, a především zda 

je respektují a realizují. Z návštěv pracovníků a představitelů Odborového svazu pracovníků 

zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR v některých firmách, kde působí 

naše odborové organizace, byly získány v tomto směru kladné i záporné poznatky. 

 

     Abychom se přesvědčili, jak tuto situaci vnímají samotní odboráři, vypracovali jsme 

stručný dotazník s patnácti otázkami a požádali jsme je, aby ve svých odpovědích na ně nám 

aspoň částečně přiblížili realitu vztahu zaměstnavatelů k odborové organizaci u nich působící. 

 

     Z jednoho sta rozdaných dotazníků bylo odevzdáno 82 vyplněných. Odpovídalo 50 mužů a 

32 žen, a to zcela anonymně. 

 

     Na téma vztahu zaměstnavatelů k odborům a k jejich činnosti ve svých firmách bylo 

položeno šest otázek. Zbývající dotazy se týkaly práv a povinností zaměstnavatelů a práv a 

povinností zaměstnanců stanovených zákoníkem práce. Těmi se budeme zabývat 

v následujících kapitolách. 

 

➢ Na první dotaz „Respektuje zaměstnavatel ve své firmě odbory?“ zněly 

odpovědi následovně: 

Ano  odpovědělo 85 %, 

Ne  odpovědělo 15 %. 

Procento odpovědí svědčící ve prospěch zaměstnavatelů je příznivé. Což znamená, 

že bychom mohli hodnotit vztah zaměstnavatelů k odborům kladně. 

Zajímavé jsou však poznámky, které nám odboráři ke své odpovědi připojili. Ty již 

tak optimistické nebyly. Například: „respektuje, ale ne vždy; nebo jak se mu to 

hodí; moc ne, jen pokud má na tom svůj zájem“.  

Jedno vyjádření bylo velmi znepokojivé, i když jsme se s takovou situací již 

několikrát setkali, a to „zaměstnavatel vyhrožuje, že kdo bude odborář, toho 

propustí“. 
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➢ Druhý dotaz zněl: „Jaký má váš zaměstnavatel přístup ke kolektivnímu 

vyjednávání?“ 

76 % dotázaných odpovědělo, že bez problémů přijme návrh kolektivní smlouvy 

předložený odbory, 

11 % se vyjádřilo, že zaměstnavatel odmítá jednání o kolektivní smlouvě. 

Zbývajících 13 % poznamenávalo, že „zaměstnavatel se musí k vyjednávání 

vícekrát vyzývat; odbory ho k tomu musí donutit; návrh přijme, ale nerad a dlouho 

čekáme na jeho vyjádření ke kolektivní smlouvě“ a také „vyjednává se velmi 

dlouho a komplikovaně“. 

 

➢ Vyjádření k třetímu dotazu „Zná váš zaměstnavatel kdy a jak má odpovědět na 

návrh kolektivní smlouvy předložený odbory?“ bylo docela překvapivé. 

Vzhledem k tomu, že předmětem dotazu bylo příslušné ustanovení zákona č. 

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, tj. že 

zaměstnavatel musí na návrh kolektivní smlouvy předložený mu odbory odpovědět 

nejpozději do 7 pracovních dnů, a to písemně, neočekávali jsme, že bude výsledek 

odpovědí 

Ano  =  84 %, 

Ne  =  13 %. 

Protože zbývající 3 % odpověděli nevím, tak trochu podezříváme některé naše 

odboráře, že buď dotaz nesprávně pochopili, nebo sami si nebyli odpovědí jisti. 

 

➢ Čtvrtý dotaz „Je váš zaměstnavatel přístupný jednání o navýšení mezd?“ byl 

zodpovězen následovně: 

Ano odpovědělo 56 %, 

Ne odpovědělo 44 %. 

A odpovědi opět dokreslovaly poznámky k tomuto dotazu. Například: „záleží na 

finanční situaci firmy; ne vždy; podle ekonomických výsledků; jen minimální nárůst 

za dlouhé roky; pod nátlakem; až mu dokážeme, že to stanoví Kolektivní smlouva 

vyššího stupně“. 

A o stavu odměňování v zemědělství vypověděla názorně poslední poznámka: 

„ano, jedná, ale s vysvětlením, že na to nemá, mzdy navyšuje 1x za 3 roky, a to o 1 

%“. 
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➢ „Zná zaměstnavatel Kolektivní smlouvu vyššího stupně a respektuje ji?“ Tak 

zněl pátý dotaz. 

A odpovědi vyzněly následovně: 

Ano odpovědělo 56 %, 

Ne odpovědělo 27 %, 

Nevím – 17 %. 

A dovětky byly nepřekvapivé: „zná ji, ale nerespektuje ji v plném znění; 

nerespektuje především oblast mezd“. 

 

➢ Nejvíce nás zajímaly odpovědi na šestý dotaz, který zněl „Respektuje váš 

zaměstnavatel práva odborů stanovená zákoníkem práce?“ 

A musíme přiznat, že nás výsledek téměř překvapil, protože 

Ano potvrdilo 74 % dotázaných, 

Ne odpovědělo 7 %. 

Nevím  6 %. 

Jak kdy, jak se mu to hodí uvedlo 13 %. 

Někteří pak dodali: „Až mu to několikrát připomeneme; respektuje, protože se bojí 

kontrol Úřadu práce a Inspektorátu práce“. 

 

➢ A sedmý dotaz jsme položili pro ověření si, zda také odboráři znají některé 

konkrétní povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k sociálnímu dialogu. Tento dotaz 

zněl: „Víte, kde je uvedena povinnost zaměstnavatele odpovědět na návrh 

kolektivní smlouvy předložený odbory, včetně termínu a způsobu?“ 

Správně odpovědělo, tzn. v zákoně o kolektivním vyjednávání, pouze 22 %, 

A další odpovědi vypovídaly o nedostatečné znalosti této důležité povinnosti 

zaměstnavatelů v sociálním dialogu samými odboráři: 

V zákoníku práce uvedlo 34 %, 

V kolektivní smlouvě – 9 %, 

A Nevím nebo vůbec neodpovědělo – 35 %. 

Tento poslední dotaz nám, bohužel, potvrdil, že ani někteří odboráři neznají dobře 

nejdůležitější právní normy, kterými jsou upravovány práva odborů, a zejména 

práva, jež jsou současně jednoznačnou povinností zaměstnavatele v oblasti 

sociálního dialogu. 
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     V závěru této kapitoly musíme konstatovat, že výsledky dotazníkového šetření nám 

potvrdily dosavadní praktické poznatky, že ustanovení zejména zákoníku práce, ale i dalších 

právních norem, dostatečně přispívají k realizaci sociálního dialogu, dávají mu dostatečný 

prostor a napomáhají k jeho průběhu, ale neznalost těchto oprávnění na jedné straně, a 

neznalost či nerespektování povinností na straně druhé, jejich význam negují a fungování 

sociálního dialogu v praxi ztěžují. 

 

 

4.3.2.  Z Á K O N N Á   P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    

             Z A M Ě S T N A V A T E L Ů   O V L I V Ň U J Í C Í   S O C I Á L N Í 

             D I A L O G 

 

     Zaměstnavatelem se pro účely zákoníku práce rozumí právnická nebo fyzická osoba, 

která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel je tedy jednou ze 

dvou stran v pracovněprávních vztazích a současně jednou ze dvou stran sociálního dialogu, 

který probíhá v průběhu trvání pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

     Práva a povinnosti zaměstnavatele prvotně vyplývají ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů, které jsou vyjádřeny v § 1a ZP, jimiž jsou  

• zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

• uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

• spravedlivé odměňování zaměstnance, 

• řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

• rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

 

     Čtyři z těchto zásad vyjadřují především ochrannou funkci, kterou zákoník práce zaručuje 

zaměstnancům. Jinak řečeno, vyjadřují povinnosti zaměstnavatele na jedné straně a práva 

zaměstnanců na straně druhé. Tyto zákonné povinnosti zaměstnavatele vycházejí z odlišného 

postavení obou stran pracovněprávních vztahů, z nichž zaměstnanec je vůči zaměstnavateli ve 

slabší pozici. Silnější pozice zaměstnavatele je dána jednak větší ekonomickou silou, jeho 

lepším právním zázemím, ale také tím, že zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za 
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mzdu (plat), která ve většině případů pro něj představuje rozhodující příjem pro zajištění 

nezbytných životních potřeb jak pro něj, tak i pro jeho rodinu. 

 

     Pátá z uvedených zásad představuje základní právo zaměstnavatele, které spočívá v tom, 

že zaměstnavatel má právo vyžadovat po zaměstnancích, že budou vykonávat práci v souladu 

s jeho zájmy, a on, tedy zaměstnavatel, bude řídit a organizovat práci svých zaměstnanců 

v souladu se svými ekonomickými zájmy, a bude od nich očekávat, že nebudou svou prací 

tyto zájmy poškozovat a ohrožovat.    

 

     Z uvedeného je tedy zřejmé, že to, co je pro jednu stranu pracovněprávních vztahů právem, 

je většinou pro druhou stranu povinností, a naopak. 

 

     Jaká jsou tedy základní práva zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce, která by 

mohla být v určitých situacích, zejména kdyby byla jejich realizace na újmu zaměstnanců, 

nebo kdyby nebyla zaměstnanci dostatečně respektována, předmětem sociálního dialogu.  

 

P r á v a   z a m ě s t n a v a t e l e 

 

     Už jsme uvedli, že zaměstnavatel řídí a organizuje pracovní proces. Proto má také právo 

rozhodovat o tom, kolik a jaké zaměstnance bude zaměstnávat. Podle § 30 ZP 

zaměstnavatel smí před vznikem pracovního poměru vyžadovat od uchazeče o zaměstnání 

určité údaje, ovšem jen ty, které bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. To 

znamená, že nesmí vyžadovat další údaje, které s pracovním uplatněním nesouvisí, jako např. 

informace o příbuzných, rodinných poměrech, politické příslušnosti, členství v odborech 

apod. S tím souvisí i zákaz možné diskriminace zaměstnanců nebo porušování zásady 

rovnosti. 

 

     Nejdůležitější práva a povinnosti v pracovním poměru týkající se jak zaměstnavatele, tak i 

zaměstnance, by měla být uvedena v pracovní smlouvě. Ale o tom se podrobněji zmíníme 

později. 

 

     S uzavíráním pracovního poměru má zaměstnavatel právo sjednat zkušební dobu, ovšem 

při respektování podmínek stanovených v § 35 ZP. 
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     Zákoník práce v ustanovení § 41 odst. 2 dává zaměstnavateli právo převést zaměstnance 

na jinou práci. Záleží na něm, zda této možnosti využije. V případech uvedených v § 41 

odst. 2 může zaměstnavatel zaměstnance převést, i když s tím on nesouhlasí. Jde např. o 

případy, kdy zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro nesplňování předpokladů pro výkon 

práce nebo pro porušení právních povinností (pracovní kázně), v případě zahájení trestního 

řízení pro úmyslnou trestní činnost (jen do pravomocného rozhodnutí soudu), ztrátu 

předpokladů pro výkon práce (nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce). 

 

     Podle § 42 ZP má zaměstnavatel právo vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby 

na pracovní cestu. Podmínkou je, že s pracovní cestou vysloví zaměstnanec souhlas. Jinak 

by se jednalo o nucenou práci. 

 

     Praxe prokázala potřebnost institutu dočasného přidělení zaměstnance k jinému 

zaměstnavateli. Toto právo bylo upraveno v § 43a ZP. Ovšem k realizaci tohoto práva 

zaměstnavatele, který svého zaměstnance dočasně přiděluje k jinému zaměstnavateli, je 

potřebná shodně projevená vůle všech zúčastněných subjektů. Podmínky přiděleného 

zaměstnance nesmí však být horší než pracovní podmínky srovnatelných zaměstnanců 

uživatele. 

 

     Zaměstnavatel má také právo skončit pracovní poměr svého zaměstnance. Ovšem jen 

těmi způsoby, které jsou stanoveny v § 48 ZP. A byla-li pro skončení pracovního poměru 

zvolena výpověď, pak jen při respektování důvodů uvedených v § 52 ZP. 

 

     Na toto právo navazuje právo okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance. 

V ustanovení § 55 ZP jsou uvedeny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru 

zaměstnavatelem. Jeden z důvodů je, jestliže zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem 

povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.  

     Při posuzování porušení povinností by se mělo přihlédnout k osobě zaměstnance, k práci, 

kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž 

došlo k porušení povinností, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení 

jeho konkrétních povinností, k důsledkům porušení pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým 

jednáním způsobí zaměstnavateli škodu apod. 
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     Intenzitu porušení povinností posuzuje zaměstnavatel, ale aby nedocházelo k situaci, že jde 

jen o to, že se zaměstnavatel chce zbavit určitého zaměstnance, je zaměstnavatel povinen 

tento akt předem projednat s odborovou organizací.  

 

     Ustanovení § 70 ZP řeší důsledky neplatné výpovědi z pracovního poměru, kterou podal 

zaměstnanec. Zejména v případech, kdy dává výpověď zaměstnanec – odborník, který je jen 

obtížně nahraditelný, to může být pro zaměstnavatele dosti citelná ztráta. Zaměstnavatel pak 

posuzuje s obzvláštní pečlivostí zákonnost výpovědi a může podávat k soudu návrh na její 

neplatnost. Ještě ale před tím, než se obrátí na soud, měl by zaměstnavatel oznámit 

zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, 

pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má 

zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, a to ode 

dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.  

 

     Výlučnou pravomocí zaměstnavatele je rozvrhování pracovní doby podle jeho 

provozních potřeb. Zaměstnavatel při vypracování rozvrhu pracovní doby sám rozhodne o 

délce směny (ta je jednotná a nesmí přesáhnout 12 hodin) a počtu hodin týdně a určí začátek a 

konec směn. Cílem této pravomoci zaměstnavatele je zejména dosažení úspěšného plnění 

úkolů a účelná organizace práce, ale také vytvoření dobrých pracovních podmínek včetně 

zajištění bezpečnosti práce. 

 

     Zaměstnavatel má právo výjimečně zaměstnanci nařídit práci přesčas. Ovšem § 93 ZP 

stanoví podmínky, za kterých může být práce přesčas nařízena a v jakém rozsahu. Mělo by 

být dodržováno základní pravidlo, že práce přesčas je výjimečná a zaměstnavatel ji může 

zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. 

 

     V souladu s § 145 - § 150 ZP má zaměstnavatel právo provádět srážky z příjmu 

z pracovněprávního vztahu, tj. ze mzdy nebo z platu a z jiných příjmů zaměstnance. 

 V § 147 ZP je uveden výčet a pořadí srážek ze mzdy: 

a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo pojistné na důchodové spoření, 

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 

na všeobecné zdravotní pojištění, 
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c) zálohu na mzdu nebo plat, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly 

splněny podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu, 

d) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy 

poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, 

e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž 

mu právo nevzniklo, a náhradu mzdy nebo platu podle § 192, na niž zaměstnanci 

právo nevzniklo. 

 

     Jiné srážky ze mzdy nemůže zaměstnavatel bez dohody se zaměstnancem provádět. 

 

     Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena 

karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnavatel má podle § 192 odst. 6 ZP právo 

kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje 

v té době stanovený režim dočasně práce neschopného. S tím souvisí také právo 

zaměstnavatele požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn 

kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. 

 

     Dalším oprávněním zaměstnavatele je určení doby čerpání dovolené zaměstnanci, ale 

také již určený termín čerpání zrušit (§ 217 ZP). Zaměstnanec je povinen případné zrušení 

dovolené nebo odvolání z dovolené ze strany zaměstnavatele respektovat, přerušit, resp. 

nezahájit dovolenou a vykonávat práci. Případné neuposlechnutí by představovalo porušení 

povinností zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru. Pokud však zaměstnanec 

dovolenou zruší nebo ji nenastoupí, a vzniknou mu určité náklady, jejichž vznik sám 

nezavinil, má zaměstnavatel pak povinnost mu tyto náklady nahradit.  

 

     Zaměstnavatel má právo být informován o průběhu a výsledcích studia ze strany 

zaměstnance, popř. příslušného vzdělávacího zařízení, a to dle § 233 ZP. Případně také 

zastavit poskytování úlev podle § 232 ZP nebo sjednaných v kvalifikační dohodě, ovšem 

pouze ve výjimečných situacích, např. když zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po 

delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace. 
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     Ustanovení § 248 odst. 2 ZP přiznává zaměstnavateli určitá oprávnění sloužící k zabránění 

vzniku škody na majetku zaměstnavatele. Zaměstnavatel má právo provádět kontrolu věcí, 

které zaměstnanci vnášejí do objektu zaměstnavatele nebo naopak vynášejí z objektu 

zaměstnavatele, popřípadě i prohlídky zaměstnanců. Bližší podmínky provádění kontrol 

by měly být stanoveny v pracovním řádu. Pracovní řád může například stanovit osoby, které 

budou oprávněny tyto kontroly provádět. Při realizaci kontrol je zaměstnavatel omezen 

předpisy týkající se ochrany osobnosti. 

 

     Zaměstnavatel má podle § 305 ZP právo vydávat vnitřní předpis, kterým zaměstnavatel 

stanoví mzdová, platová a ostatní práva zaměstnanců. Velký význam má vnitřní předpis při 

úpravě mzdových nároků. Je plně v pravomoci zaměstnavatele, aby v tomto předpise stanovil 

vyšší mzdové nároky, než uvedené v ZP. Zejména se jedná o všechny mzdové nároky, které 

jsou uváděny v ZP slovy „nejméně“, to znamená v podobě určující minimální rozsah. Vnitřní 

předpis tyto nároky může zvyšovat. Práva uvedená ve vnitřním předpisu nesmí však být 

v rozporu s právními předpisy, jinak by se k této části vnitřního předpisu nepřihlíželo. 

Současně musí zaměstnavatel také brát v úvahu zákaz diskriminace a dodržovat zásadu 

rovnosti. 

 

     V souladu s § 312 ZP je zaměstnavatel oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní 

spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním 

pracovněprávním vztahu. Existují samozřejmě určité údaje, které zaměstnavatel nesmí 

shromažďovat vůbec, a řada osobních údajů, které může shromáždit jen v případě, že je dán 

věcný důvod spočívající v povaze práce, která je vykonávána, a zároveň je tento požadavek 

přiměřený. Zaměstnavatel tak v žádném případě nesmí shromažďovat údaje o sexuální 

orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo 

hnutích a o příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti. Údaje o těhotenství, rodinných 

a majetkových poměrech a o trestněprávní bezúhonnosti může zaměstnavatel shromažďovat 

jen tehdy, je-li pro to dán věcný důvod. 

 

 

     Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, § 1a zákoníku práce stanoví základní zásady 

pracovněprávních vztahů. Čtyři z těchto pěti zásad jsme charakterizovaly jako vyjadřující 
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ochrannou funkci postavení zaměstnanců v pracovněprávním procesu, a současně jako 

stanovující ve stručné podobě povinnosti zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům. 

 

     Vzhledem k tomu, že zákoník práce zejména zvláštním způsobem chrání zaměstnance jako 

slabší stranu v pracovněprávním vztahu, je výčet povinností zaměstnavatele v něm uvedených 

nesrovnatelně početnější, než byla výše popsaná práva zaměstnavatelů. Povinnosti 

zaměstnavatelů tak prostupují celým zákoníkem práce od uzavření pracovního poměru, přes 

problematiku pracovní doby, odměňování práce, překážky v práci, dovolenou, péči o 

zaměstnance, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, náhradu majetkové a 

nemajetkové újmy, až po ukončení pracovního poměru. 

 

     Proto se pro účely této analýzy omezíme na uvedení základních povinností 

zaměstnavatelů, zejména těch, které mohou nějakým způsobem zasáhnout nebo ovlivnit 

sociální dialog. A nemáme na mysli pouze sociální dialog realizovaný prostřednictvím 

kolektivní smlouvy, ale dialog mezi dvěma sociálními partnery, kterými se stávají uzavřením 

pracovního poměru a pak v celém jeho průběhu. Tak to také bylo uvedeno v úvodní kapitole 

této analýzy. 

 

P o v i n n o s t i   z a m ě s t n a v a t e l e 

 

     Základní povinností každého zaměstnavatele je podle § 16 ZP zajištění rovného 

zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za 

práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou 

přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Už zde 

několikrát zaznělo, že v pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. 

 

     Pracovní poměr zaměstnance začíná uzavřením pracovní smlouvy, jako základní formy 

uzavření pracovního vztahu. Ale ještě před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel 

povinen seznámit přijímaného zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něj 

z pracovní smlouvy vyplynuly, s pracovními podmínkami, podmínkami odměňování a 

dalšími případnými specifickými podmínkami (§ 31 ZP). 
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     To, že je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně (§ 34 ZP), je již 

víceméně známá záležitost, i když je nemálo zaměstnavatelů, kteří se této povinnosti 

vyhýbají. Ale již méně samozřejmou povinností zaměstnavatele je zajištění, aby se 

budoucí zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské 

prohlídce, jak stanoví § 32 ZP. A to v případech, jestliže by měla být budoucí práce podle 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon 

jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. 

 

     Podle § 37 ZP je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o právech a 

povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, jestliže je pracovní smlouva 

neobsahuje, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Jedná se například o 

název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, o nárok na 

dovolenou, údaj o mzdě a způsobu odměňování, stanovení týdenní pracovní doby a její 

rozvržení apod. 

 

    V následujícím § 38 ZP jsou uvedeny povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Od 

vzniku pracovního poměru patří mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele zajistit 

zaměstnancům přidělování práce podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci 

mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 

vnitřním předpisem. Takto jsou shrnuty do jednoho odstavce v podstatě všechny základní 

povinnosti zaměstnavatele, které musí plnit vůči svým zaměstnancům. Tímto výčtem mohly 

bychom přehled povinností zaměstnavatelů uzavřít, ale takto bychom bezesporu ošidili 

zaměstnance o řadu dalších práv, které musí být podle zákoníku práce naplňovány jako 

povinnosti zaměstnavatelů. 

 

     Tak již v následujícím § 41 ZP má zaměstnavatel uvedenu zákonnou povinnost převést 

zaměstnance na jinou práci. Jde o případy, je-li to zapotřebí podle pravomocného 

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, nebo jestliže to je nutné podle lékařského posudku 

nebo pravomocného rozhodnutí zařízení závodní preventivní péče v zájmu ochrany zdraví 

jiných osob před přenosnými nemocemi. Dále se jedná o případy, jestliže by konala zakázané 

práce těhotná žena nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců apod.  
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     Dále zákoník práce řeší problematiku dočasného přidělení zaměstnance k jinému 

zaměstnavateli. Povinnost zaměstnavatele spočívá v tom, že pokud odpadnou důvody, 

pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci, musí jej zařadit zpět na jeho 

původní práci a pracoviště, pokud se samozřejmě nedohodnou jinak (§ 44 ZP). 

 

     O převedení na jinou práci může požádat i sám zaměstnanec, má-li k tomu důvody, např. 

zdravotní, rodinná situace apod. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, jakmile to 

dovolí jeho provozní možnosti. Zaměstnanec musí ovšem respektovat i provozní situace 

zaměstnavatele. Nejde-li o zdravotní důvody, které jsou důsledkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, nemůže se domáhat nového pracovního místa (§ 45 ZP).  

 

     Určité komplikace přináší návrat zaměstnanců do zaměstnání po skončení déletrvající 

překážky v práci. V § 47 zákoníku práce jsou uvedeny případy, kdy je zaměstnavatel 

povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště, a není-li to možné 

proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, pak jej zařadit podle 

pracovní smlouvy. Jedná se například o případy, kdy zaměstnanec se vrací po skončení 

výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn 

v rozsahu pracovní doby, nebo návrat zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo 

zaměstnance po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, či nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

 

     V souvislosti s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, má tento povinnost projednat toto své rozhodnutí s odborovou organizací 

(§ 61 ZP). Odborový orgán má právo vyslovit své stanovisko ke všem výpovědím ze strany 

zaměstnavatele i k okamžitým zrušením pracovního poměru, které však není pro 

zaměstnavatele závazné. 

     Už dříve jsme ve vazbě na tuto povinnost zaměstnavatele uváděli specifické právo 

odborové organizace. Členové odborového orgánu jsou v době svého funkčního období a 

v době jednoho roku po skončení tohoto funkčního období chránění tím, že odborový orgán 

dává k právnímu úkonu směřujícímu ke skončení pracovního poměru souhlas. 
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     Rozhodne-li zaměstnavatel o hromadném propouštění zaměstnanců, pak je mu § 62 ZP 

uložena povinnost o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat 

odborovou organizaci a radu zaměstnanců. Tuto povinnost však nemá jen vůči 

odborům, ale vůči všem zaměstnancům. Současně musí informovat také o důvodech 

hromadného propouštění, počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propouštěni, 

hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců apod. 

 

     V § 69 ZP se hovoří o neplatném rozvázání pracovního poměru. Dal-li zaměstnavatel 

zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr 

okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného 

odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále 

a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. 

 

       Nyní se dostáváme k oblasti, ve které má zaměstnavatel značná práva, to je pracovní 

doba. Ale i zde má zaměstnavatel kromě práv také povinnosti. Základní povinnost mu stanoví 

§ 84 ZP, tzn., že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní 

doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny, a v případě 

konta pracovní doby 1 týden, před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, 

pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.  

 

     A v případě uplatnění konta pracovní doby má zaměstnavatel podle § 87 ZP povinnost 

vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. 

 

     Další povinnost zaměstnavatele se týká přestávek v práci. Podle ustanovení § 88 ZP je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách  nepřetržité 

práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je víceméně 

známo, že poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. 

V případech, kdy nebude prokazatelně možné přerušit práci nebo provoz a zaměstnavatelem 

bude z tohoto důvodu zajištěna i bez přerušení práce zaměstnanci jen přiměřená doba pro 

oddech a jídlo, bude tato doba započítávána do pracovní doby. Prakticky se jedná o situace, 

kdy zaměstnanec při práci po přiměřenou dobu bude jíst nebo odpočívat. Zaměstnavatel je 

povinen tyto situace „tolerovat“, neboť se fakticky jedná o výkon práce. Nejedná se však o 

přestávku v práci. 
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     Následující § 89 ZP pamatuje na výkon takových pracovních činností, kdy má 

zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku. Zákoník práce v tomto případě odkazuje na 

zvláštní právní předpisy. Zvláštním právním předpisem podle tohoto ustanovení je především 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle kterého je 

zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali 

činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Za takové činnosti je možné 

považovat například práce u výrobních linek ve vnuceném tempu, případně práce namáhající 

pouze určitou část těla, např. zrak při práci s počítačem, kterou není možné přerušit jinou 

pracovní činností. Bezpečnostní přestávka se na rozdíl od přestávky v práci na jídlo a oddech 

do pracovní doby započítává. 

 

     Stále zůstáváme u pracovní doby. V § 90 ZP je zaměstnavateli stanovena povinnost 

rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a 

začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, a 

zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.  

     V této souvislosti se musíme zmínit o zemědělství, protože jeho zaměstnancům může být 

odpočinek zkrácen až na osm hodin po sobě jdoucích během 24 hodin za podmínky, že 

následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

 

     Zemědělství se týká také následující § 90a ZP, který stanoví, že odpočinek mezi koncem 

jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2 ZP, může 

být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích tak, že mu bude poskytnut 

v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.  

 

     Kromě zabezpečení nepřetržitého odpočinku zaměstnanců je zaměstnavatel povinen 

zajistit zaměstnancům také nepřetržitý odpočinek v týdnu. To znamená, že zaměstnavatel 

musí rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu 

v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého 

zaměstnance méně než 48 hodin (§ 92 ZP). 

     A opět v zemědělství, pokud to je dohodnuto, může být poskytnut nepřetržitý odpočinek 

tak, že bude tento odpočinek za období  
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a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin, 

b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin. 

 

     Na některých pracovištích je organizována práce tak, že musí být vykonávána také v noci. 

Protože práce vykonávaná v noci je spojena se zvýšenými nároky na organismus 

zaměstnance, stanoví § 94 ZP zaměstnavateli určité povinnosti. Jednak zaměstnavatel musí 

rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny 

nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích (přičemž při výpočtu 

průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního 

týdne). A dále – kromě zajištění pro zaměstnance pracující v noci přiměřeného sociálního 

zajištění, zejména možnosti občerstvení (např. stravovací a nápojové automaty apod.), má 

zaměstnavatel zejména povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby se zaměstnanci na jeho náklady podrobili vyšetření u 

poskytovatele pracovnělékařských služeb (smluvní lékař zaměstnavatele) kvůli  posouzení 

jejich zdravotní způsobilosti pro práci v noci, a to před zařazením na noční práci, pravidelně 

jednou ročně nebo kdykoli o to požádá sám zaměstnanec. 

 

     A na závěr k oblasti pracovní doby důležitá povinnost zaměstnavatele, a to vést evidenci 

pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých 

zaměstnanců, a také začátek a konec pracovní doby. Na žádost zaměstnance je 

zaměstnavatel povinen umožnit mu do této evidence nahlédnout. 

     Povinnost evidovat pracovní dobu souvisí s prokazatelností práv zaměstnanců a s možností 

kontroly dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce ze strany kontrolních orgánů. 

 

     V § 101 až § 108 ZP jsou vyjmenovány všechny nejdůležitější povinnosti 

zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

     Jako základní povinnost, která je uvedena už jako základní zásada pracovněprávních 

vztahů, je povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu jejich práce. Tato povinnost zaměstnavatele se vztahuje na všechny fyzické osoby, 

které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. A náklady spojené se zajišťováním 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen hradit ze svých prostředků. 
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     Vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k předcházení rizikům je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky.  

     Není-li možné rizika při výkonu práce odstranit nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky a udržovat je 

v použitelném stavu, včetně mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ve 

stanovených případech také ochranné nápoje.  

     Významné povinnosti zaměstnavatele jsou stanoveny při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání. 

     Můžeme konstatovat, že vzhledem k významu této oblasti v pracovněprávních vztazích, 

jsou povinnosti zaměstnavatelů podrobně specifikovány ve všech uvedených paragrafech této 

části zákoníku práce. 

 

     Další část povinností zaměstnavatelů se týká neméně důležité zásady pracovněprávních 

vztahů, a to odměňování za vykonanou práci. Realizaci této zásady jsou v zákoníku práce 

věnovány § 109 až § 144a.  

     § 113 ZP stanoví zaměstnavateli povinnost v den nástupu do práce vydat zaměstnanci 

písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování a termínu a místě 

výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. A dojde-li ke 

změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto 

skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá 

účinnosti. 

     Dále nelze opomenout povinnost zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci všechny mzdové 

složky, například příplatky ke mzdě, náhrady mzdy, doplatky ke mzdě, včetně nadtarifních 

složek, pokud zaměstnanci na ně vznikl nárok, a to ať podle příslušných ustanovení 

zákoníku práce, nebo podle kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy či jiné individuální 

smlouvy.  

     Specifická povinnost zaměstnavatele se týká výplaty mzdy v případě dovolené 

zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené 

mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se  

zaměstnancem nedohodne jinak. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mzdy, poskytne mu 

přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném 

termínu výplaty mzdy následujícím po dovolené. 
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     A při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na 

jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den 

skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd, vyplatí mu 

mzdu nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni 

skončení pracovního poměru.  

     K povinnostem zaměstnavatele při výplatě mzdy patří také povinnost vyplácet mzdu 

v zákonných penězích. 

     Nelze také opomenou povinnost zaměstnavatele, kterou mu stanoví zákoník práce v § 

143, a to povinnost vyplatit mzdu v pracovní době a na pracovišti, nebylo-li v kolektivní 

smlouvě dohodnuto jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů 

nebo pracuje-li na vzdáleném pracovišti, zašle mu zaměstnavatel mzdu na vlastní náklad a 

nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném 

termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín. 

     Kromě toho je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad o 

jednotlivých složkách mzdy a srážkách ze mzdy (tzn. výplatní pásku) a předložit na 

žádost zaměstnance doklady o výpočtu mzdy (§ 142 ZP). 

 

     Další okruh povinností zaměstnavatele souvisí s náhradou výdajů v souvislosti 

s výkonem práce. 

     Ustanovení § 151 ZP stanoví obecnou zásadu pro poskytování cestovních náhrad, totiž že 

zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci, není-li dále v zákoně stanoveno jinak, 

náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za 

podmínek stanovených v ZP. Další následující ustanovení zákoníku práce pak přesně 

stanoví, o jaké náhrady se konkrétně jedná a za jakých podmínek je lze přiznávat. 

     Z uvedeného je tedy zřejmé, že náklady spojené s výkonem práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele má nést sám zaměstnavatel, což prakticky znamená, že jestliže zaměstnanci 

při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním vzniknou určité výdaje, má zaměstnavatel 

povinnost mu je uhradit. Přesná pravidla pro takový postup stanoví právě zákoník práce. 

     S cestovními náhradami jsou spojeny ještě další povinnosti zaměstnavatele. Při 

poskytování cestovních náhrad bývá často používán institut „paušalizace“ cestovních náhrad. 

Protože paušalizace znamená v podstatě zprůměrování, je zřejmé, že o paušalizaci lze reálně 

uvažovat jen u zaměstnanců, kteří většinou cestují do stejných míst nebo v určitém okruhu 

různých míst s určitou pravidelností a za obdobných podmínek a výdajů. Musí být proto 
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v určitých časových intervalech kontrolovány. Proto také paušalizace cestovních náhrad 

předpokládá respektování určitých pravidel. K nim patří i povinnost zaměstnavatele na 

žádost zaměstnance předložit mu k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla paušální 

částka cestovních náhrad určena (§ 182 ZP). 

     A v souvislosti s pracovními cestami ještě jedna povinnost zaměstnavatele, a to 

poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu až do předpokládané výše cestovních 

náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.        

 

     Ve výčtu povinností zaměstnavatele následují povinnosti v souvislosti s překážkami 

v práci na straně zaměstnance. 

     K důležitým osobním překážkám v práci patří například dočasná pracovní neschopnost, 

karanténa, mateřská nebo rodičovská dovolená, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let 

nebo jiného člena domácnosti. 

     V případě těchto důležitých osobních překážek v práci je zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost v práci (§ 191 ZP). 

     V § 196 ZP se hovoří o rodičovské dovolené. Po vyčerpání mateřské dovolené má žena 

nárok na to, aby jí byla poskytnuta rodičovská dovolená až do 3 let věku dítěte. Rodičovskou 

dovolenou však může čerpat i muž a může ji nastoupit ihned po narození dítěte a čerpat ji také 

až do tří let věku dítěte. Proto je zde stanovena povinnost zaměstnavatele jak 

zaměstnankyni, tak zaměstnanci, na jejich žádost rodičovskou dovolenou poskytnout. 

     A po návratu ženy z mateřské dovolené nebo muže po skončení rodičovské dovolené 

v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (zpravidla 28 

týdenní), je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li 

to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel 

zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. A pokud se budou vracet zpět na 

pracoviště po skončení rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen je zařadit na práci 

odpovídající pracovní smlouvě. 

     Zákoník práce řeší také jiné důležité osobní překážky v práci. V § 199 ZP je stanovena 

povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno, a to v případě, že 

nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby. Okruh 

těchto překážek v práci stanoví vláda svým nařízením včetně rozsahu pracovního volna a 

případů, ve kterých přísluší náhrada mzdy. 
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     Obdobné povinnosti má zaměstnavatel i v případě překážek v práci z důvodu obecného 

zájmu, ke kterým patří výkon veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů 

v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Nelze opomenout, 

že k překážkám v práci tohoto druhu patří také výkon funkce člena orgánu odborové 

organizace a rady zaměstnanců, výkon jiné odborové činnosti, zejména účast na schůzích, 

konferencích nebo sjezdech a účast na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 

pracovních dnů v kalendářním roce a některé další, které jsou uvedeny v § 203 ZP. 

 

     Zákoník práce upravuje samozřejmě také povinnosti zaměstnavatele v souvislosti 

s čerpáním dovolené zaměstnanců. 

     Především jde o povinnost zaměstnavatele (podle § 217 ZP) určit dobu čerpání dovolené 

podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové 

organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do 

konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud není dále v ZP 

stanoveno jinak.  

     Vzhledem k tomu, že nástup dovolené určuje zaměstnanci zaměstnavatel, a v souvislosti 

s právy zaměstnavatele jsme uváděli i možnost odvolání zaměstnance z dovolené, je 

v zákoníku práce stanovena také povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci náklady, 

které mu v takovém případě vznikly. 

 

     Nedílnou součástí úpravy pracovněprávních vztahů v zákoníku práce je rovněž 

problematika péče o zaměstnance.  

     Úprava péče o zaměstnance obsahuje pracovní podmínky zaměstnanců, odborný rozvoj 

zaměstnanců, stravování zaměstnanců a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. 

     V § 224 ZP je to povinnost zaměstnavatele vytvářet zaměstnancům pracovní 

podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními 

předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Podle ustanovení § 226 ZP 

je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které 

zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. 

     Celá řada povinností zaměstnavateli vzniká v souvislosti s odborným rozvojem 

zaměstnanců. Například podle § 228 ZP má zaměstnavatel povinnost zaškolit nebo zaučit 

zaměstnance, kteří vstupují do zaměstnání bez kvalifikace. Tato povinnost je stanovena také 

při případ, že zaměstnanec přechází z důvodu na straně zaměstnavatele na nové 
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pracoviště nebo na nový druh práce. A podle ustanovení § 229 ZP musí zaměstnavatel 

zabezpečovat absolventům středních a vysokých škol v pracovním poměru přiměřenou 

odbornou praxi. A pokud si zaměstnanec prohlubuje kvalifikaci k výkonu sjednané 

práce, pak náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit 

zaměstnavatel (§ 230 ZP). 

 

     K péči o zaměstnance patří také povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnancům ve 

všech směnách stravování, která je uvedena v § 236 ZP. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost 

provozovat stravovací zařízení či jinak zajišťovat zaměstnancům jídlo. Zaměstnavatel by však 

měl dle svých provozních možností vybavit odpočinkové prostory pro zaměstnance tak, aby si 

mohli vlastní donesené jídlo skladovat, připravit a zkonzumovat (např. vybavená kuchyňka), 

případně aby si jídlo mohli nakoupit (např. kantýna, jídelní automaty). Rovněž organizace 

pracovní doby by měla tento cíl zohledňovat. 

 

     Základní povinností zaměstnavatelů je vytvářet vhodné pracovní příležitosti pro 

nejširší a kvalitní pracovní uplatnění občanů se zdravotním postižením a občanů s těžším 

zdravotním postižením. Potřebné pracovní podmínky pro tyto občany stanoví zvláštní právní 

předpisy. 

      

     Oblast zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců vyžaduje celou řadu 

povinností zaměstnavatelů. 

     Tak například, koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním 

zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel 

povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat 

stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující 

v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Tyto 

povinnosti zaměstnavatele upravuje ustanovení § 239 ZP. 

     Zákoník práce v § 241 dále přiznává ženám, které jsou těhotné nebo které pečují o děti 

mladší 15 let, nárok na vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Do toho je 

zahrnuta i kratší pracovní doba. Zaměstnavatelé jsou dále povinni přihlížet k potřebám 

žen, které pečují o děti, při zařazování do směn.  

      Další ochranou zaměstnankyň-matek je ustanovení § 242 ZP, které upravuje povinnost 

zaměstnavatele zaměstnankyni, která kojí své dítě, poskytnout kromě přestávek v práci 
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zvláštní přestávky ke kojení. Tyto přestávky se započítávají do pracovní doby a žena musí 

dostat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

     Podle § 243 až § 247 ZP je zaměstnavatelům uložena povinnost vytvářet příznivé 

podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých. Tak 

především, pokud jde o zaměstnávání mladistvých, smějí jim zaměstnavatelé ukládat pouze 

takové práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a musí jim při 

práci poskytovat zvýšenou péči. V souvislosti s tím je zaměstnavatel také povinen 

zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb, a to jak před vznikem pracovního poměru a před převedením na 

jinou práci, ale také pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

 

     V části analýzy uvádějící práva zaměstnavatelů bylo zmíněno, že zaměstnavatel k ochraně 

svého majetku je oprávněn provádět v nezbytném rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci 

vnášejí nebo odnášejí od zaměstnavatele, popř. prohlídky zaměstnanců. Na to navazuje 

povinnost zaměstnavatele, vyjádřená v § 248 ZP, soustavně kontrolovat, zda zaměstnanci 

plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám, a to bez ohrožení zdraví. Zjistí-li 

závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění. 

     Na několik specifických povinností zaměstnavatele lze ukázat v případě povinností 

zaměstnance k náhradě škody způsobené zaměstnavateli. Jde jednak o povinnost prokázat 

zavinění zaměstnance (§ 250 ZP). Dále, při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené 

hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance 

na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru je 

zaměstnavatel povinen podle § 254 ZP provést inventuru. Neprovedení inventarizace 

v případech, kdy to stanoví § 254 odst. 1 ZP, má pro zaměstnavatele ten důsledek, že musí 

jinými důkazními prostředky prokázat stav hodnot, za které zaměstnanec převzal hmotnou 

odpovědnost a skutečnost, zda došlo ke škodě. 

 

     Opačným případem je skutečnost, že také zaměstnavatel má povinnosti k náhradě 

škody zaměstnanci. Podle § 265 ZP je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci 

škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. 

     Uvedli jsme již výše, že ZP ukládá v § 226 zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečnou 

úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do práce, i  obvyklých 
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dopravních prostředků, pokud je používají k cestě do práce a zpět. Aby zaměstnavatelé 

skutečně zajišťovali bezpečnou úschovu, upravuje § 267 a § 268 ZP konkrétní podmínky 

odpovědnosti za případnou škodu na takto odložených věcech. Důležitou podmínkou je, že 

zaměstnavatel hradí pouze škodu na věcech, které zaměstnanec odložil při plnění 

pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

     Důležité povinnosti vznikají zaměstnavateli v případech, kdy dojde k pracovnímu úrazu 

nebo nemoci z povolání. Celou tuto širokou a závažnou problematiku řeší v zákoníku práce § 

269 až § 271u. 

     Především je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou 

újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jestliže škoda nebo 

nemajetková vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

     V závěrečných hlavách zákoníku práce je pak uvedeno jen několik málo povinností 

zaměstnavatelů. 

     K velmi důležitým, podle našeho názoru, patří povinnost zaměstnavatele při určení 

množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a 

neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a 

pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. S tímto úzce souvisí povinnost 

zaměstnavatele zabezpečit, aby normy spotřeby práce byly vytvořeny před zahájením práce 

(§ 300 ZP). Úprava množství práce a pracovního tempa má v pracovněprávních vztazích, 

zejména ve vztahu k zaměstnavatelům, kteří provozují podnikatelskou činnost a zaměstnance 

odměňují mzdou, svoje velmi důležité místo. 

 

     Zákoník práce v § 305 upravuje právo zaměstnavatele vydat vnitřní předpis. Současně mu 

ale také stanoví povinnost zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením 

vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům 

přístupný. Zaměstnavatel je povinen uchovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne 

ukončení doby jeho platnosti. 

 

     Jedna z posledních povinností zaměstnavatele uvedených v zákoníku práce je stanovena § 

313, a bývá častým předmětem sporů a neochoty zaměstnavatelů ji plnit. Jedná se o 
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povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci při skončení jeho pracovního poměru 

(dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) potvrzení o zaměstnání a 

uvést v něm všechny údaje vyjmenované v tomto paragrafu zákoníku práce. 

     Obdobná povinnost zaměstnavatele se týká vydání posudku o pracovní činnosti 

(pracovního posudku) na žádost zaměstnance, a to do 15 dnů. 

 

     Poslední povinnost zaměstnavatele o které se zmíníme, se týká problematiky doručování 

písemností zaměstnavatele zaměstnanci. Doručování pracovněprávních písemností patří mezi 

významné úkony v personální činnosti firem. Doručování personálních písemností 

v pracovních vztazích upravuje ZP v § 334 až § 337. A je třeba dodat, že tato právní úprava 

doručování se týká i písemností zaměstnance, které doručuje zaměstnavateli. 

 

     Na závěr této kapitoly uvedeme názory zaměstnanců na praktickou realizaci některých 

povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Do našeho dotazníkového šetření jsme 

zařadili na toto téma pouze dvě otázky, aby čtenář této analýzy nenabyl dojmu, že bylo 

jednostranně zaměřené proti zaměstnavatelům. 

 

➢ První otázka se týkala problematiky přesčasové práce, se kterou je podle našich 

praktických zkušeností a dotazů od funkcionářů z podnikových odborových 

organizací nemálo problémů. 

Otázka zněla: „Zná a vždy respektuje váš zaměstnavatel ustanovení § 93 ZP 

(přesčasová práce)?“  

Ano  odpovědělo  71 % dotázaných, 

Ne odpovědělo pouze 21 %. 

Zbývajících 8 % odpovědělo buď nevím nebo neodpovědělo vůbec. 

Ovšem i ti, kteří zatrhli možnost „ano“ dodávají: „dle své potřeby; zná, ale 

nerespektuje; sice zná, ale nerespektuje, protože máme až 400 hodin přesčasů 

ročně; zná, ale jde o jiný problém, protože na výplatní pásce nemáme přesčasy 

vůbec vyznačeny“. 

 

➢ A druhý dotaz se týkal velmi důležité oblasti pracovněprávních vztahů, která také 

patří k těm problematickým. 
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Byla položena otázka: „Zná váš zaměstnavatel své povinnosti v oblasti BOZP? 

A realizuje je?“ 

Na první část otázky převážná většina odpověděla kladně, ale téměř všichni ještě 

dopsali poznámku, takže 

Ano  odpovědělo  74 %, 

Ne  odpovědělo  20 %. 

Zbývajících 6 %, stejně jako u předešlé otázky odpovědělo buď nevím nebo 

neodpovědělo vůbec. 

A jakého druhu byly poznámky: „zná, ale ne vždy je respektuje (opakovalo se 

několikrát); zajišťuje to svazový inspektor BOZP; jen když přijde školit svazový 

inspektor BOZP, ale pak je vše při starém; ano, ale jen díky inspektorům BOZP 

(což se také opakovalo několikrát); výborné je školení BOZP, občas jsou problémy 

s osobními ochrannými pracovními prostředky; pomáhají nám jen pravidelná 

školení“. 

Tyto poznámky tak ale potvrzují, že práce inspektorů BOZP Odborového svazu 

pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR je 

kvalifikovaná a kvalitní, a co víc – velmi potřebná. 

 

 

 

4.3.3. Z  Á  K  O  N  N  Á    P  R  Á  V  A    A    P  O  V I  N  N  O  S T  I          

Z  A  M  Ě  S  T  N  A  N  C  Ů    U  R  Č  U  J  Í  C  Í    Z  A  M  Ě  Ř  E  N  Í 

S  O  C  I  Á  L  N  Í  H  O    D  I  A  L  O  G  U 

 

 

      V předchozí kapitole jsme se zabývali právy a povinnostmi zaměstnavatelů 

v pracovněprávních vztazích, které mají vliv na sociální dialog, tedy jedním z jeho dvou 

aktérů. Nyní musíme věnovat pozornost také druhému účastníku sociálního dialogu, který 

probíhá v rámci pracovněprávních vztahů, a to zaměstnancům.  

 

     Na úvod uvedeme charakteristiku zaměstnance stanovenou v zákoníku práce, stejně jako 

jsme použili charakteristiku uvedenou v zákoníku práce pro zaměstnavatele. A to proto, že už 

z této charakteristiky vyplývá postavení zaměstnance v pracovněprávním vztahu. 
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     Podle § 6 ZP je zaměstnancem fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce 

v základním pracovněprávním vztahu. 

 

     Vzhledem k tomu, že z této charakteristiky vyplývá nejen postavení zaměstnance 

v pracovněprávním vztahu, ale současně také jeho základní povinnost v tomto vztahu, 

budeme se nejdříve zabývat povinnostmi zaměstnanců. 

 

     Tak jako u zaměstnavatelů, u kterých jsme pro stanovení jejich povinností vycházeli ze 

základních zásad pracovněprávních vztahů, tak také pro zaměstnance je v tomto úvodním 

ustanovení zákoníku práce vyjádřena jejich základní povinnost, tj. řádný výkon práce 

zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.   

 

     V uvedené zásadě je ve zhuštěné podobě vyjádřeno to, čím je zaměstnanec vůči 

zaměstnavateli povinen, pokud s ním uzavře pracovní smlouvu, a tím se zaváže respektovat 

nadřízenost zaměstnavatele a vykonávat práci podle jeho pokynů. 

 

     V dalším textu se pokusíme vytipovat s jakými jednotlivými povinnostmi musí 

zaměstnanec po uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem počítat, tak, aby plnil svoji 

základní povinnost uvedenou v základních zásadách pracovněprávních vztahů. 

 

P o v i n n o s t i   z a m ě s t n a n c e 

 

     Začali jsme uzavřením pracovní smlouvy, kterou započíná pracovněprávní vztah. A s tímto 

aktem je spojena první povinnost zaměstnance, a to v den sjednaný v pracovní smlouvě 

nastoupit do práce. Nedodrží-li tuto povinnost, a nebránila-li mu v tom překážka v práci, pak 

zaměstnavatel může v souladu s § 34 odst. 3 a 4 ZP od pracovní smlouvy odstoupit. 

 

     V § 34b odst. 2 ZP se setkáváme spíše se zákazem než s povinností zaměstnance, ale je 

třeba se o této situaci také zmínit, protože zaměstnanec (ovšem stejně jako zaměstnavatel) 

musí tento zákaz respektovat. Jedná se zde o to, že zaměstnanec v dalším základním 

pracovněprávním vtahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou 

stejně druhově vymezeny 
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     Povinnosti vyplývající pro zaměstnance z pracovního poměru jsou také vyjádřeny v § 38  

odst. 1 písm. b) ZP, a to, že od vzniku pracovního poměru je „zaměstnanec povinen podle 

pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní 

pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru“. 

Zákoník práce tak přikazuje zaměstnancům, aby plně využívali pracovní dobu a k odpočinku 

využívali zákonných přestávek v práci a plnili povinnosti stanovené  jim v pracovní smlouvě. 

 

     A právě na tyto povinnosti, na které odkazuje výše uvedené ustanovení zákoníku 

práce, chceme ukázat, protože jejich nedodržování může být nejen důvodem k ukončení 

pracovního poměru, ale také závažným narušením sociálního dialogu. 

 

     Zvláštní druh povinnosti, společný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, stanoví § 

60 ZP, ve kterém je oběma uloženo v případě okamžitého zrušení pracovního poměru 

vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným. A uvedený důvod nesmí být 

dodatečně měněn. A pokud by došlo k ústnímu okamžitému zrušení pracovního poměru, pak 

by se k němu nepřihlíželo. 

 

      Dalším zvláštním druhem povinnosti zaměstnance, která nesouvisí s plněním pracovních 

povinností, je dána § 68 ZP, podle které musí zaměstnanec vrátit zaměstnavateli odstupné 

nebo jeho poměrnou část v případě, bude-li po skončení pracovního poměru konat práci u 

dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní 

činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla 

výše odstupného odvozena. 

 

     Následující povinnost zaměstnance již plně souvisí s plněním jeho pracovních povinnosti 

vyplývajících z jeho pracovního poměru. Ustanovení § 81 odst. 3 ZP přikazuje zaměstnanci, 

že je povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něho až po 

skončení pracovní doby. Má-li se dosáhnout plného využití pracovní doby, je nezbytně nutné 

určit, kterým okamžikem nebo na kterém místě má začínat a končit pracovní doba, popřípadě 

od kterého okamžiku se pracovní doba začíná počítat a kterým okamžikem končí. 

     Povinnost k využívání pracovní doby od stanoveného začátku až do jejího konce 

stanoví zákoník práce zaměstnancům také v několika dalších ustanoveních. 
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     S pracovní dobou souvisí také další povinnost zaměstnance, která se ovšem týká pružného 

rozvržení pracovní doby. Podle § 85 ZP začátek a konec pružné pracovní doby si může 

každý zaměstnanec volit v části volitelné pružné pracovní doby sám. Může tedy přijít do 

práce a odejít z ní kdykoliv. Ovšem v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na 

pracovišti. 

 

     Na příkaz zaměstnavatele je zaměstnanec povinen vykonávat práci přesčas. Avšak 

vzhledem k tomu, že práci přesčas je možné podle § 93 ZP konat jen výjimečně a jen 

z vážných provozních důvodů, je pro každého zaměstnance stanoven maximální a 

nepřekročitelný limit 8 hodin práce přesčas za týden (případně v průměru). V kalendářním 

roce tak může maximální doba výkonu práce přesčas činit 416 hodin. Po odečtení nařízené 

práce přesčas v rozsahu 150 hodin, zbývá maximálně 266 hodin práce přesčas, jejíž výkon 

musí být se zaměstnancem dohodnut.    

 

     Další povinnost zaměstnance se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I když 

v této oblasti převažují povinnosti zaměstnavatele, tak přece jen je v § 103 odst. 1 písm. d) 

uvedena povinnost zaměstnance, a to podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, 

vyšetření a případnému očkování souvisejícími s výkonem práce, stanovenými zvláštními 

právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

     S BOZP na pracovišti souvisí ještě další povinnosti zaměstnanců. Zaměstnanci mají jak 

právo, tak ale také současně povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 

zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (§ 106 odst. 3 ZP). 

     Další povinností je podle téhož paragrafu zákoníku práce dbát podle svých možností o 

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

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.  

     Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

Výčet povinností zaměstnance v této oblasti je podrobně rozepsán v § 106 odst. 4 písm. a) až 

písm. i). 
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     Při plnění pracovních úkolů může být zaměstnanec vyslán na pracovní cestu. S touto 

problematikou, kterou řeší zákoník práce v § 156 až § 189, souvisí pouze dvě povinnosti 

zaměstnance, a to do 10 pracovních dnů (pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné 

době) po ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu, 

předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a 

vrátit nevyúčtovanou zálohu (§ 183 odst. 3 ZP). A druhá povinnost je stanovena v § 186 

ZP, podle kterého zaměstnanec bezodkladně, tj. ihned, musí informovat zaměstnavatele o 

jakýchkoliv změnách, které by mohly ovlivnit poskytování cestovních náhrad nebo 

jejich výši, protože je to právě zaměstnavatel, který je zaměstnanci hradí. Jedná se například 

o to, že mu zaměstnanec oznámí, že nelze uskutečnit v místě přechodného pracoviště určený 

způsob ubytování, nebo není možné dodržet určený dopravní prostředek nebo dokonce 

samotný průběh pracovní cesty atd. Zaměstnanec má tedy ze zákona stanovenou přímou 

povinnost k okamžitému vyrozumění zaměstnavatele.  

 

     Následující povinnost zaměstnance sice není stanovena přímo zákoníkem práce, ale 

vyplývá ze základní zásady pracovněprávních vztahů, tj. „řádný výkon práce zaměstnancem 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele“. Podle § 47 odst. 1 zákona o nemocenském 

pojištění jsou zaměstnanci, kteří mají pracovní neschopnost, povinni dodržovat 

stanovený léčebný režim. Musí se řídit pokyny příslušného lékaře a zdržet se toho, co 

ztěžuje obnovení pracovní schopnosti. Dále jsou povinni vyžádat si ke změně pobytu za trvání 

pracovní neschopnosti předchozí souhlas ošetřujícího lékaře. Jestliže by např. zaměstnanec 

chtěl změnit třeba jen na víkend svůj pobyt a odjet na chatu, musí k tomu mít souhlas svého 

lékaře. Jedině ten může posoudit, zda tímto postupem nebude porušen léčebný režim a zda by 

nebylo ohroženo obnovení pracovní neschopnosti. Za porušení léčebného režimu mohou 

postihnout zaměstnance nejen sankce uvedené v § 47 odst. 2 zákona o nemocenském 

pojištění, ale také zákoník práce podle § 52 dává zaměstnavateli možnost výpovědi 

z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnance. A nemusíme zdůrazňovat, že uvedené porušení povinnosti zaměstnance 

znamená také vážné narušení sociálního dialogu. 

 

     V průběhu výkonu práce zaměstnance může dojít k překážkám, a to jak na straně 

zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Dojde-li k překážce v práci na straně 

zaměstnance, a je mu předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí 
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pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce, o 

předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu a překážku zaměstnavateli 

prokázat (§ 206 ZP). 

     Jedním ze základních práv zaměstnance, které mu zaručuje Listina základních práv a 

svobod, je nárok na dovolenou. V souvislosti s uplatňováním tohoto práva mají zaměstnanci 

také určitou povinnost. Tak podle § 222 odst. 4 ZP je zaměstnanec povinen vrátit 

vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, 

popřípadě na niž mu právo nevzniklo. 

 

     K převážné většině pracovních činností zaměstnanci potřebují mít určitou kvalifikaci. 

Nezřídka se stává, že technický a technologický rozvoj v dané firmě vyžaduje u některých 

zaměstnanců tuto svoji kvalifikaci si dále prohlubovat. Proto zaměstnavatel je oprávněn uložit 

zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace. Tato účast se považuje za výkon 

práce, za nějž zaměstnanci přísluší mzda. Proto porušení povinnosti zúčastnit se školení a 

studiu nebo jiných forem přípravy k prohloubení kvalifikace zaměstnancem lze 

kvalifikovat jako porušení pracovní kázně s možností postihu (§ 230 ZP). 

     Kromě prohlubování kvalifikace mohou mít jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, zájem 

na zvyšování kvalifikace. Zvýšením kvalifikace se rozumí dosažení takového stupně nové 

kvalifikace, pokud zaměstnanec např. studiem získá předpoklady pro výkon kvalifikovanější 

práce (pro vyšší funkci), pro kterou dosud kvalifikaci nesplňoval. Zaměstnavatel může se 

zaměstnancem, který si chce zvýšit kvalifikaci, uzavřít dohodu. V ní se zaváže umožnit 

zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a hmotného zabezpečení a 

zaměstnanec se zaváže setrvat po určitou dobu v pracovním poměru. Pokud tuto povinnost 

vyplývající z kvalifikační dohody nesplní, musí zaměstnavateli uhradit vynaložené náklady 

(§ 234 a § 235 ZP). 

 

     Složitější oblastí, kterou se zákoník práce zabývá v Části jedenácté, je „Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy“. 

     Ustanovení § 249 ZP obsahuje dva druhy prevenčních povinností zaměstnanců. První 

druh představuje povinnosti obecné povahy, zaměřené k předcházení možným škodám 

v budoucnosti, které ještě nehrozí. Druhý druh prevenčních povinností představuje povinnosti, 

které jsou zaměřeny na zabránění škodě již konkrétně hrozící. 
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     V souvislosti s prvním druhem povinnosti jsou zaměstnanci povinni počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, ani k bezdůvodnému obohacení na úkor 

společnosti nebo jednotlivce. Hrozí-li škoda, je zaměstnanec povinen na ni upozornit 

vedoucí zaměstnance. Pokud je k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně 

třeba zákroku, což je druhý druh prevenčních povinností, je zaměstnanec povinen 

zakročit. Nemusí však tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím 

vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popř. osoby sobě blízké. 

     Zákoník práce v § 250 se pak již zabývá situací, kdy ke škodě došlo. Stanoví tak 

zaměstnanci povinnost nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li 

však škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost 

zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí. V případě, kdy škodu, kterou zaměstnanec 

způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu 

nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem 

přiměřeným okolnostem, není zaměstnanec povinen nahradit. 

     Následující paragrafy 252 a 253 ZP se týkají schodku na svěřených hodnotách, které 

je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Převzal-li zaměstnanec na základě dohody o 

odpovědnosti odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásobu materiálu nebo jiné 

hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. Schodkem se rozumí 

rozdíl mezi skutečným stavem svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a 

mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší než stav evidenční. Schodkem není 

tedy škoda, která vznikla v důsledku jednání zaměstnance, jestliže zboží, byť poškozené nebo 

úplně znehodnocené, zaměstnavateli zůstalo. O schodek se jedná, jestliže hodnoty chybějí. 

     Nepožádá-li zaměstnanec v případě, kdy jeho pracovní poměr skončil nebo vykonává 

jinou práce nebo byl-li převeden na jinou práci, jiné pracoviště nebo byl přeložen, o 

provedení inventury, je povinen nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na jeho 

dřívějším pracovišti.  

     Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit 

zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením 

v předešlý stav. Je-li k náhradě schodku (§ 260 ZP) společně zavázáno více zaměstnanců, určí 

se jednotlivým zaměstnancům podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých 

výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné 

výši. Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a 
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písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda 

vznikla a že je zaměstnanec povinen ji nahradit. Neprojednání výše požadované náhrady 

škody se zaměstnancem neznamená zbavení se odpovědnosti zaměstnance za náhradu škody, 

jde však o porušení povinností ze strany zaměstnavatele stejně, jako v případě, kdy náhradu 

škody vyšší než 1 000 Kč neprojedná zaměstnavatel s odborovým orgánem (§ 263 ZP). 

     Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí a povinnost z toho vzniklé škody 

zaměstnavateli nahradit, je upravena v § 255 ZP, a to na stejných principech, jako 

odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování. 

 

     V závěrečné části zákoníku práce v  Části třinácté, Hlavě II „ZÁKLADNÍ 

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ 

Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO 

PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ 

POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ 

ČINNOSTI“ jsou uvedeny zásadní ustanovení o povinnostech zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích. 

 

     Uvedeme si zejména § 301 ZP „Zaměstnanci jsou povinni“: 

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

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

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit 

kvalitně a včas pracovní úkoly, 

c) dodržovat právní předpisy, vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 

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

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat 

majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

 

     V § 301a zákoník práce rozšířil povinnosti zaměstnanců o dodržování režimu dočasně 

práce neschopného zaměstnance. O této povinnosti zaměstnanců jsme psali již výše. 

 

     Zaměstnanec může vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Pokud zaměstnavatel souhlas 
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odvolá, je zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit 

způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů (§ 304 ZP). 

 

     Následuje konkurenční doložka, v souvislosti se kterou má povinnosti zejména 

zaměstnavatel, ale ani zaměstnavatel není úplně bez obrany. Může v dohodě se zaměstnancem 

sjednat peněžitou částku, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže 

závazek poruší. Její výše musí být přiměřená povaze a významu podmínek, které k jejímu 

sjednání vedly (např. charakter informací, délka závazku apod.) - § 310 ZP. 

 

     Právní předpisy, zejména ZP v § 316 chrání zájmy zaměstnavatele. Nejedná se o právo na 

ochranu osobnosti jako fyzické osoby, ale jsou to práva obdobná. Zaměstnavatel má např. 

právo na ochranu svého názvu a své dobré pověsti. Při neoprávněném zásahu do těchto práv 

se i on může soudní cestou domáhat toho, aby se neoprávněný uživatel jeho jména zdržel 

užívání a odstranil závadný stav. Může se také domáhat přiměřeného zadostiučinění 

(satisfakce), které může požadovat i v penězích. „Ochranná“ práva zaměstnavatele se týkají 

jeho nemajetkových i majetkových zájmů. Z této „ochrany“ vyplývají také povinnosti 

zaměstnanců, či spíše zákaz určitých činností. Jedná se o zákaz bez souhlasu 

zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele 

včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. 

 

     V samotném závěru přehledu povinností zaměstnanců vyplývajících ze zákoníku práce, a 

které mají v některých případech značný, v některých pak méně výrazný, dopad na sociální 

dialog ve firmě, uvedeme pro úplnost zvláštní, ani ne tak povinnost, jako spíše to, co 

zaměstnanec nesmí. Jedná se o ustanovení § 346c ZP, které souvisí s jednou ze základních 

zásad pracovněprávních vztahů, že zaměstnanec se nemůže předem vzdát svých práv, 

zejména mzdových a platových nároků, ale také odstupného, odměny za pracovní pohotovost 

a náhrady výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. 

 

      V ustanovení § 302 ZP jsou pak uvedeny povinnosti vedoucích zaměstnanců. 

 

     Už v samotném úvodu kapitoly týkající se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, jsme uváděli, že tento zákon určitým způsobem chrání zaměstnance jako 

slabší smluvní stranu. Tato ochrana se projevuje v zásadě ve všech oblastech právní úpravy 
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pracovněprávních vztahů. Prostřednictvím ochranných pravidel zákoník práce zaměstnancům 

mimo jiné zajišťuje minimální úroveň jejich práv (například nejnižší rozsah dovolené), 

garantuje pracovní volno v případech, kdy z různých důvodů nemohou vykonávat práci, 

stanovuje nejvyšší přípustné limity pracovního zatížení a chrání samotné trvání 

pracovněprávního vztahu nebo alespoň zabezpečuje určitou úroveň práv v souvislosti s jeho 

skončením. 

 

     Mezi typické projevy ochranné funkce se zařazuje především zajištění bezpečných, zdraví 

neohrožujících, i v dalších ohledech uspokojivých a důstojných pracovních podmínek. 

 

     Stejně tak i právo zaměstnanců na spravedlivou mzdu, plat nebo odměnu za práci vychází 

z obecného ochranářského přístupu pracovněprávních norem  

 

     Rovněž zásada rovného zacházení a zákazu jakékoli diskriminace vychází z ústavní 

garance rovnosti v důstojnosti i v právech. 

 

     Obsah těchto základních zásad pracovněprávních vztahů se pak promítá do konkrétních 

ustanovení zákoníku práce, která obsahují práva zaměstnanců. A proto stejně tak, jako jsme 

důkladně věnovali pozornost povinnostem zaměstnanců, jejichž plnění a respektování 

umožňuje zaměstnavatelům, aby řídili a organizovali práci svých zaměstnanců podle svých 

zájmů a představ, musíme stejnou pozornost věnovat také právům zaměstnanců, která díky 

výše uvedené specifické ochranářské funkci prochází celým zákoníkem práce. I když jsme již 

dříve vzpomínali, že každá povinnost zaměstnavatele představuje svým způsobem právo 

zaměstnanců, postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích si jednak zvýšenou 

pozornost jejich zákonným právům zaslouží, ale jejich znalost současně může znamenat také 

východisko pro efektivní sociální dialog. 

 

P r á v a    z a m ě s t n a n c ů 

 

     Jedním ze základních práv zaměstnanců je právo na rovné zacházení a zákaz 

diskriminace. 

     Rovným zacházením se rozumí především zákaz diskriminace z důvodů, které stanoví 

antidiskriminační zákon a vztahuje se na všechny pracovněprávní vztahy od jejich vzniku až 
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po jejich skočení a v souvislosti s ustanovením § 1 ZP i na předsmluvní jednání o vzniku 

konkrétního pracovněprávního vztahu (např. na příslib zaměstnání). 

     V oblasti rovných příležitostí zakotvuje antidiskriminační zákon zejména stěžejní zásadu 

rovného zacházení pro muže i ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a 

služební povýšení a pracovní podmínky (zásada rovného zacházení) a zákaz jakékoliv 

diskriminace v pracovněprávních vztazích z důvodu pohlaví, věku, členství v politických 

stranách, členství v odborech, příslušnosti k určitému náboženství a pohlavní orientace. 

 

     Zaměstnavatel je podle § 16 ZP povinen rovně zacházet se všemi zaměstnanci, pokud 

jde o postup při přijímání zaměstnance do zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, o 

pracovní podmínky, odměňování za práci, včetně jiných plnění a plnění peněžité hodnoty, 

odbornou přípravu a příležitosti dosáhnout povýšení v zaměstnání. 

 

     Před uzavřením pracovní smlouvy má zaměstnanec právo podle § 31 ZP být seznámen 

s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na 

pracovní místo vyplývají, s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má 

práci konat a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se 

k práci, která má být předmětem pracovního poměru. 

 

     Podle § 34b ZP má zaměstnanec v pracovním poměru právo, aby mu byla 

přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní 

doby. Toto ustanovení zákoníku práce má své opodstatnění, protože ujednání o délce týdenní 

pracovní doby není většinou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. 

     Ze skutečnosti, že zaměstnavatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby, vyplývá, že pokud zaměstnavatel nebude tuto povinnost 

plnit v celém rozsahu (bez ohledu na to, z jakých důvodů), bude se jednat o překážku v práci 

na straně zaměstnavatele. 

 

     Velmi často se při přijímání zaměstnance do pracovního poměru sjednává zkušební doba. 

Kromě jiných pravidel sjednávání zkušební doby v § 35 ZP, je v této souvislosti v § 66 ZP  

také zakotveno právo zaměstnance na zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Není 

třeba uvádět důvody, požaduje se jen písemná forma. 
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     Od vzniku pracovního poměru má zaměstnanec právo na to, aby mu zaměstnavatel 

přiděloval práci podle pracovní smlouvy, platil mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, 

vytvářel mu podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržoval ostatní pracovní 

podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem (§ 35 

odst. 1 bod a) ZP). 

 

     O převedení zaměstnance na jinou práci, o důvodech, kdy má zaměstnavatel povinnost 

zaměstnance na jinou práci převést, kdy může zaměstnance převést  jen s jeho souhlasem 

nebo také bez jeho souhlasu, jsme již v této kapitole psali. Zmíníme se jen o právu 

zaměstnance požádat o převedení na jinou práci, má-li k tomu důvody, např. zdravotní,  

rodinnou situaci apod. A zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, jakmile to dovolí 

jeho provozní možnosti (§ 41 a § 45 ZP). 

     Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden jinou práci nebo byl přeložen do 

jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, 

má zaměstnanec právo být zařazen zpět na svou původní práci a pracoviště podle 

pracovní smlouvy (§ 44 ZP). 

     Stejné právo má zaměstnanec v případech, kdy nastoupí do práce po skončení výkonu 

veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu 

pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení, 

nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení 

rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou, nebo po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (§ 47 

ZP). 

 

     Výpověď z pracovního poměru. Ta představuje jednostranný právní úkon. Pracovní 

poměr na základě platné výpovědi končí v důsledku projevu vůle jen jedné smluvní strany 

pracovního poměru. 

     Zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele má právo rozvázat pracovní poměr i bez  

uvedení důvodu. Pokud zaměstnanec doručí zaměstnavateli písemný projev své vůle, z něhož 

lze dovodit, že rozvazuje svůj pracovní poměr výpovědí (postačí i prosté „dávám výpověď“), 

jde o platné rozvázání pracovního poměru výpovědí, na jehož základě po uplynutí výpovědní 

doby skončí pracovní poměr. 
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     Zaměstnanec, který dal zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru, má také právo 

výpověď odvolat. Ovšem samotné odvolání výpovědi nezpůsobuje žádné právní následky, 

Podmínkou účinnosti odvolání výpovědi je, že druhá strana s tímto odvoláním vysloví 

souhlas. Stejné právo má také zaměstnavatel (§ 50 odst. 5 ZP). 

 

     Paragraf 56 ZP dává zaměstnanci právo okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, 

kdy předloží zaměstnavateli lékařský posudek, že nemůže bez vážného ohrožení zdraví 

konat dosavadní práci a zaměstnavatel jej do 15 dnů od předložení tohoto posudku nepřevedl 

na jinou vhodnou práci. Stejně tak v případě, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci 

mzdu nebo náhradu mzdy, a to do 15 dnů ode dne, kdy je mzda splatná. 

 

     Pokud dochází k rozvázání pracovního poměru na základě tzv. organizačních důvodů na 

straně zaměstnavatele – důvody uvedené v § 52 písm. a), b) nebo c) zákoníku práce, případně 

z důvodů na straně zaměstnance, spočívajících ve ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu 

dosavadní práce v důsledku pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí, 

anebo dosažení nejvyšší přípustné expozice (důvod uvedený v 52 písm. d) zákoníku práce – 

vzniká v souvislosti s tím zaměstnanci právo na odstupné, které představuje určitou formu 

odškodnění za skončení pracovního poměru, k němuž došlo z důvodů spočívajících na straně 

zaměstnavatele, případně z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti nastalé v souvislosti 

s výkonem práce, a současně i částku, která má sloužit ke zmírnění ekonomických následků, 

které pro zaměstnance a jeho rodinu ztráta zaměstnání může mít (§ 67 ZP). 

     „Zvláštní“ odstupné ve výši náhrady mzdy za výpovědní dobu náleží zaměstnanci, 

který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 ZP. Jde o situace, kdy zaměstnanec předložil 

lékařský posudek, že nemůže bez vážného ohrožení zdraví konat dosavadní práci a 

zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou vhodnou práci. Lékařský posudek musí být formulován 

jako zákaz konkrétní práce, pouhé lékařské doporučení pro okamžité zrušení pracovního 

poměru nepostačuje. Také v případě, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo 

náhradu mzdy, a to do 15 dnů ode dne, kdy je mzda splatná, může zaměstnanec okamžitě 

zrušit pracovní poměr. 

 

     Vzhledem k tomu, že rozvrhování pracovní doby patří do výlučné pravomoci 

zaměstnavatele, může zavést tzv. zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu, tzn. 

požadovat po zaměstnancích, aby v týdnu celkem odpracovali nižší počet hodin, než je 
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zákonná stanovená pracovní doba. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby je možné 

provést pouze prostřednictvím vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. V takové situaci 

má ale zaměstnanec právo na zachování původně stanovené úrovně své mzdy. 

V opačném případě by se jednalo o obcházení ustanovení o překážkách v práci na straně 

zaměstnavatele (§ 79 ZP). 

 

     V souladu s § 88 ZP má zaměstnanec právo na přestávku v práci minimálně v rozsahu 

30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, přičemž je jedno, zda jde o práci v rámci 

směny nebo o práci přesčas, podstatná je pouze nepřetržitost výkonu práce. Mladistvému 

zaměstnanci (do 18 let) musí být přestávka poskytnuta již po 4,5 hodinách nepřetržité práce. 

     Přestávka v práci na jídlo a oddech je svojí povahou dobou odpočinku zaměstnance, tzn., 

že se nejedná o součást pracovní doby, do které se proto nezapočítává. Zaměstnanec v době 

přestávky v práci nepodléhá nařizovací pravomoci zaměstnavatele, tzn., že není povinen na 

pokyn zaměstnavatele přestávku přerušit a začít práci vykonávat. Přestávka je dobou jeho 

osobního volna a využití tohoto volna je plně na vůli zaměstnance. Zaměstnavatel v této době 

nesmí zaměstnance omezovat ani tím, že by mu zakázal opouštět pracoviště či areál 

zaměstnavatele, a to ani v případě, že je v areálu zaměstnavatele závodní stravovací zařízení. 

Výjimku z tohoto pravidla, tj. že zaměstnavatel může zaměstnancům zakázat opouštět areál 

zaměstnavatele, představují pouze zaměstnavatelé, u nichž jsou dány zvláštní objektivní 

důvody spočívající v organizaci práce či specifické požadavky na zajištění bezpečnosti. Tyto 

situace budou však v praxi spíše výjimečné a zaměstnavatel v takovém případě musí 

zaměstnancům na pracovišti zajistit podmínky určené pro jejich odpočinek a relaxaci v době 

přestávky. 

 

     O nároku zaměstnance na bezpečnostní přestávku při výkonu prací vymezených 

zvláštními právními předpisy jsme se již zmiňovali dříve. 

 

     V zájmu zajištění regenerace sil má zaměstnanec v souladu s § 90 ZP právo na 

nepřetržitý odpočinek mezi směnami, tzn., že mezi koncem jedné směny a začátkem 

následující směny má být nepřetržitý odpočinek minimálně 12 hodin v rámci 24 hodin po 

sobě jdoucích (tzv. denní odpočinek). 

     Zákon umožňuje standardní dvanáctihodinový odpočinek mezi dvěma směnami zkrátit až 

na 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, avšak pouze u zaměstnanců starších 18 let a 
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jen v případech vymezených zákonem (okruh těchto případů není možné nijak rozšiřovat). 

Osm hodin nepřetržitého odpočinku v rámci 24 hodin po sobě jdoucích představuje 

nepodkročitelné minimum odpočinku, který musí být zaměstnanci v tomto rozsahu poskytnut 

vždy. Zároveň však platí, že v případě zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma 

směnami na méně než 12 hodin musí být odpočinek po následující směně o dobu zkrácení 

prodloužen. 

     Jedním z případů, kdy může dojít ke zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma 

směnami, jsou vzhledem ke své specifičnosti práce v zemědělství. U sezónních prací 

v zemědělství je možné nepřetržitý denní odpočinek zaměstnance omezit ještě ve větším 

rozsahu (viz § 90a ZP). Zaměstnanci staršímu 18 let, který vykonává sezónní práce, může být 

nepřetržitý denní odpočinek zkrácen až na 8 hodin, avšak nahrazení zkrácené doby odpočinku 

nemusí následovat bezprostředně po další směně zaměstnance, ale v období následujících 3 

týdnů od jeho zkrácení. 

 

     Kromě nepřetržitého odpočinku mezi směnami má zaměstnanec právo na nepřetržitý 

odpočinek v dny pracovního klidu. Dny pracovního klidu mohou připadat i na jiné dny než 

na sobotu a neděli, vždy záleží na konkrétním rozvržení pracovní doby. Pokud je na sobotu či 

neděli rozvržena směna, jde o dny pracovní. Nařídit práci ve dnech pracovního klidu je možné 

jen pro výkon přesně vyjmenovaných prací, k nimž patří krmení a ošetřování zvířat (§ 91 

ZP). 

 

     Zaměstnanci (s výjimkou zaměstnanců v nepřetržitém provozu a při střežení objektů 

zaměstnavatele) mají v den svátku, který připadne na jejich obvyklý pracovní den, právo 

na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku za mzdu nebo část 

mzdy, která jim ušla (viz § 115 ZP), popř. se jim plat nekrátí (viz § 135 ZP). Sváteční směna 

těchto zaměstnanců se pro účely pracovní doby považuje za odpracovanou (viz § 348 odst. 2 

písm. d) ZP). 

 

     Dalším nárokem zaměstnance na odpočinek je nepřetržitý odpočinek v týdnu, tzv. 

týdenní odpočinek dle § 92 ZP, a to v rozsahu alespoň 35 hodin a u mladistvého zaměstnance 

alespoň 48 hodin. 

     Týdnem se podle § 350a zákoníku práce rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů, 

nemusí se proto nutně jednat o kalendářní týden od pondělí do neděle. Nepřetržitý týdenní 
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odpočinek musí být zaměstnanci poskytnut v rámci každého období sedmi po sobě jdoucích 

dnů, zpravidla proto není možné, aby zaměstnanec vykonával práci sedm dní po sobě. 

     Obdobně jako u denního odpočinku, může být obecná minimální doba týdenního 

odpočinku u zaměstnanců starších 18 let zkrácena z 35 hodin až na 24 hodin týdně. Těchto 24 

hodin však představuje nepodkročitelné minimum. V případě zkrácení týdenního odpočinku 

pod 35 hodin musí zaměstnavatel zajistit, že za období dvou týdnů bude zaměstnanci 

poskytnut nepřetržitý odpočinek v celkové délce minimálně 70 hodin (jako součet dvou 

nepřetržitých odpočinků v navazujících týdnech). 

     S ohledem na specifickou povahu prací v zemědělství, charakteristickou především její 

sezónností, může být nepřetržitý odpočinek v týdnu na základě ujednání v kolektivní smlouvě 

nebo po dohodě se zaměstnancem vyrovnán až po třech týdnech, přičemž celkový rozsah 

odpočinku během tohoto období má být v rozsahu alespoň 105 hodin. Při sezónních pracích 

může být týdenní odpočinek vyrovnán až z 6 týdnů, kdy má být odpočinek poskytnut v délce 

alespoň 210 hodin. Pokud je tato možnost vyrovnání týdenního odpočinku v delším období 

sjednána, zůstává v daném období jediným limitem minimální denní odpočinek v rozsahu 12, 

resp. 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

 

     Vůči zaměstnancům pracujícím v noci má zaměstnavatel určité povinnosti, čímž vzniká 

zaměstnancům právo na přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení (např. 

stravovací a nápojové automaty apod.). Zejména však jde o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, proto zaměstnanci mají právo na náklady zaměstnavatele podrobit se 

vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb (smluvní lékař zaměstnavatele) kvůli 

posouzení jejich zdravotní způsobilosti pro práci v noci, a to před zařazením na noční práci, 

pravidelně nejméně jednou ročně nebo kdykoliv o to může zaměstnanec požádat (§ 94 ZP). 

 

     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

     Právu zaměstnance na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá 

povinnost zaměstnavatele uvedená v § 101 odst. 1 ZP. Právu zaměstnance na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením 

odpovídá povinnost zaměstnavatele uvedená v § 103 odst. 1 písm. f) ZP. 

     Veškeré informace, na jejichž poskytnutí má zaměstnanec právo, je mu zaměstnavatel 

povinen poskytnout v takové podobě a takovým způsobem, aby jim skutečně porozuměl. 
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     Základním důvodem pro výkon závislé práce je dosahování peněžitého plnění nebo plnění 

peněžité hodnoty. Podle charakteru zaměstnavatele se označuje toto plnění jako mzda nebo 

plat. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se označuje toto plnění bez ohledu 

na charakter zaměstnavatele jako odměna. 

     Proto podle § 109 ZP zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo 

odměna z dohody. 

     Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty mají všichni zaměstnanci právo na 

stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohody (§ 110 ZP). 

     Minimální cenu práce zaměstnance vyjadřuje minimální mzda. V ustanovení § 111 

ZP je rovněž uvedeno, která plnění za výkon práce, na něž vzniká zaměstnancům za splnění 

určitých podmínek právo, se nezapočítávají do celkového plnění za výkon práce pro účely 

posouzení, zda toto plnění dosahuje alespoň výše minimální mzdy. Nárok na minimální 

mzdu mají jak zaměstnanci odměňovaní mzdou, platem, ale tento nárok se vztahuje i na 

odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

     Obdobou minimální mzdy je zaručená mzda, odstupňovaná podle složitosti, 

odpovědnosti a namáhavosti práce. Nárok na zaručenou mzdu mají jen zaměstnanci 

odměňovaní mzdou, a to jen v případě, že mzda nebyla sjednána v kolektivní smlouvě, nebo 

platem. Nevztahuje se na odměny z dohod (§ 112 ZP). 

 

     V souvislosti se stanovením mzdy má zaměstnanec právo na obdržení v den nástupu do 

práce písemného mzdového výměru, pokud tyto informace o budoucí mzdě, resp. způsobu 

jejího stanovení a termínu a místě její výplaty, nevyplývají z kolektivní smlouvy, pracovní 

smlouvy, jiné smlouvy nebo z vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatele. Vydání 

mzdového výměru zaměstnanci před zahájením výkonu práce je důležitou povinností 

zaměstnavatele (§ 113 ZP). 

 

     Pokud není v dohodě o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas sjednáno něco 

jiného, tj. např. že náhradní volno bude poskytnuto v konkrétní den nebo že bude poskytnuto 

během výslovně určeného období,  má zaměstnanec právo na poskytnutí pracovního volna 

nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po výkonu práce. Nedohodnou-li se na 

poskytnutí náhradního volna, má zaměstnanec samozřejmě nárok na mzdu a příplatek za 

práci přesčas (§ 114 ZP). 
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     V případě práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno 

v rozsahu práce konané ve svátek. Příplatek za práci ve svátek přísluší zaměstnanci pouze 

v případě, že mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byla uzavřena dohoda o tom, že 

zaměstnanci bude místo náhradního volna s náhradou mzdy za práci ve svátek poskytnut 

příplatek. Z ustanovení § 115 ZP je zřejmé, že dohoda zaměstnavatele a zaměstnance o 

poskytnutí příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna s náhradou mzdy nemůže být 

nahrazena ujednáním v kolektivní smlouvě ani ustanovením ve vnitřním mzdovém předpisu 

zaměstnavatele nebo sdělením ve mzdovém výměru. 

 

     Dále zákoník práce v § 116, § 117, § 118 ZP stanoví nárok zaměstnanců na mzdu 

s příplatkem za práci konanou v noci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci 

v sobotu a v neděli. 

 

     Při uplatnění konta pracovní doby má zaměstnanec nárok na stálou mzdu v měsíční 

výši, která nesmí být nižší než je 80 % jeho průměrného výdělku zjištěného ke dni 

uplatnění konta z rozhodného období, a to za jednotlivé kalendářní měsíce. Další podmínky 

mzdy při použití konta pracovní doby stanoví § 120 a § 121 ZP. 

 

     Nároky zaměstnanců související s odměňováním práce uzavřeme nárokem na odměnu za 

dobu pracovní pohotovosti, která podle § 140 ZP musí činit nejméně 10 % průměrného 

výdělku zaměstnance. 

 

     V souvislosti se srážkami ze mzdy je vhodné vzpomenout také nárok zaměstnance na to, 

aby mu po všech srážkách zůstala základní částka (tzv. základní nezabavitelná částka). 

Kromě srážek uvedených v § 147 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce, tedy po odečtení 

zálohy na daň z příjmů fyzických osob srážené z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, pojistného na nemocenské, důchodové a veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a srážek prováděných na základě dohody uzavřené mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem k uspokojení závazků zaměstnance vůči jiným osobám, 

platí, že výše srážky, resp. součtu několika srážek, nesmí činit více než by činily srážky při 

výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu (§ 148 ZP). 
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     Část sedmá zákoníku práce se zabývá náhradami výdajů v souvislosti s výkonem práce. 

Hned v úvodu této části, v § 151 je zaručeno právo zaměstnance na obdržení náhrady 

výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Do této oblasti spadají nároky 

zaměstnance na náhradu cestovních výdajů, které mu vzniknou při pracovní cestě, cestě 

mimo pravidelné pracoviště, mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh 

směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, při přeložení, dočasném přidělení, 

přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a při výkonu práce v zahraničí, a to ve výši a za 

podmínek taxativně stanovených v této části zákoníku práce. 

 

     Také ustanovení § 190 ZP upravuje nárok zaměstnance na poskytování náhrady 

za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných k výkonu práce. 

Poskytování této náhrady je zahrnuto mezi cestovní náhrady, tedy do sedmé části ZP. Jde 

v podstatě o právní úpravu, která zajistila zaměstnanci přenesení obecné zásady podle které 

má zaměstnavatel nést náklady spojené s výkonem práce zaměstnance a vytvářet mu 

podmínky pro řádný výkon práce, a to i pro případy, kdy zaměstnavatel souhlasí s tím, že 

zaměstnanec bude používat k výkonu práce vlastní nářadí, zařízení a předměty. 

 

     Překážky v práci na straně zaměstnance 

     Zakotvení převážné většiny překážek v práci jako zákonem dovolené omluvené 

nepřítomnosti zaměstnance v práci vyžadují mezinárodní závazky, kterými je Česká republika 

vázána (zejména dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená), další 

představují situace, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, protože jeho činnost pro jiné subjekty 

je považována zejména z hlediska veřejného zájmu za významnější. 

     Jestliže je zaměstnanec v pracovní neschopnosti nebo má karanténu, žena nebo muž jsou 

na mateřské dovolené a rodičovské dovolené, musí zaměstnavatel omluvit jejich nepřítomnost 

v zaměstnání. Stejnou povinnost má i tehdy, jestliže zaměstnanec bude ošetřovat dítě mladší 

než 10 let nebo jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou 

osobou, nebo jestliže bude pečovat o dítě mladší než 10 let, které sice nebude nemocné, ale 

nebude mít možnost ze zákonných důvodů navštěvovat školské zařízení. To, co je v § 191 ZP 

uváděno jako povinnost zaměstnavatele, je současně právo zaměstnance. 

 

     V osobním životě se vyskytuje řada dalších situací, kdy zaměstnanec nemůže pracovat pro 

jiné důležité překážky v práci, než které jsou uvedeny v ustanovení § 191 zákoníku práce. 
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Zatímco ustanovení § 191 představuje taxativní výčet důležitých přestávek v práci, při nichž 

se neposkytuje mzda ani její náhrada (s výjimkou prvních 14 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény), a zaměstnanec je hmotně zabezpečen dávkami 

nemocenského pojištění, popřípadě dávkami státní sociální podpory, představuje ustanovení § 

199 ZP o jiných důležitých osobních překážkách v práci neohraničený výčet důvodů a 

situací spočívajících na straně zaměstnance, v jejichž důsledku nemůže pracovat. I v těchto 

případech má zaměstnanec právo na pracovní volno, které je mu zaměstnavatel povinen 

poskytnout nejméně ve stanoveném rozsahu a ve stanovených případech mu poskytnout i 

náhradu mzdy.  

     Okruh překážek v práci včetně podmínek jejich poskytování je stanoven tímto 

ustanovením a prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení o překážkách v práci. 

Takto stanovený okruh může být rozšířen o další jiné důležité osobní překážky v práci včetně 

stanovení podmínek poskytování pracovního volna, popřípadě i práva na náhradu mzdy. 

K takovému rozšíření dochází nejčastěji prostřednictvím ujednání v kolektivní smlouvě, 

případně ve vnitřním předpisu. 

     Současně není vyloučeno, že zaměstnavatel může poskytnout na žádost zaměstnance 

pracovní volno i v jiných případech. Například se může jednat o pracovní volno k účasti na 

soudním řízení ve věci rozvodu jeho manželství, k účasti na promoci dětí nebo vnuků, volno 

k jednání s notářem ve věci dědictví po zemřelém rodiči apod. V takových případech může 

být také dohodnuto, že si zaměstnanec poskytnuté pracovní volno napracuje. 

 

     Zákoník práce v § 200 vymezuje další překážky v práci, a to z důvodu obecného zájmu. 

Současně určuje základní podmínky poskytnutí pracovního volna a práva zaměstnance s tím 

spojená. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu 

k výkonu veřejných funkcí (§ 201 ZP), občanských povinností (§ 202 ZP) a jiných úkonů 

v obecném zájmu (§ 203 ZP). Základní podmínkou poskytnutí tohoto volna je skutečnost, že 

uvedené činnosti nelze provést mimo pracovní dobu. 

 

     V následujících paragrafech 207 až 210 zákoník práce řeší právní úpravu překážek 

v práci na straně zaměstnavatele, tj. situace, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat 

dohodnutou práci z důvodů, které nenastaly na jeho straně, ale na straně zaměstnavatele. Jde 

tedy o případ, kdy zaměstnanec je objektivně připraven a schopen práci vykonávat, ale 

zaměstnavatel mu ji nemůže přidělovat. 
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     V době, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážku v práci na straně zaměstnavatele, 

nemůže mu vzniknout právo na mzdu. Platí totiž, že mzda přísluší za vykonanou práci. Za 

účelem odstranění negativních ekonomických a sociálních dopadů výpadku příjmu spojeného 

s výkonem práce v pracovněprávním vztahu přiznává zákon zaměstnanci právo na náhradu 

mzdy. Výše náhrady mzdy se u jednotlivých překážek v práci liší. V případech, kdy překážka 

na straně zaměstnavatele nastala na základě nahodilých a neočekávatelných příčin (z vyšší 

moci – živelné události), přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nižší, než je průměrný výdělek (§ 

207 ZP). V případě jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniká zaměstnanci 

právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 208 ZP). 

 

     K základním sociálním právům zaměstnanců patří právo na dovolenou. Dovolená 

přestavuje delší dobu trvající odpočinek, při kterém zaměstnanec nevykonává práci, aniž by 

došlo ke ztrátě na výdělku (§ 211 ZP). Zákoník práce v § 213 upravuje nejnižší přípustný 

rozsah dovolené za kalendářní rok, a to jako 4 týdny v kalendářním roce. Minimální délka 

dovolené za kalendářní rok je garantovaná pro všechny zaměstnance pracující v pracovním 

poměru bez ohledu na to, zda pracují po stanovenou nebo kratší pracovní dobu. Zaměstnanci 

podnikatelských subjektů mohou mít dovolenou v délce několika týdnů nad základní limit 4 

kalendářních týdnů, zaměstnanci nepodnikatelských subjektů vždy jen 5 kalendářních týdnů. 

     Pokud zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele neodpracuje v nepřetržitém trvání 

pracovního poměru alespoň 60 směn, nemůže mu vzniknout právo na dovolenou za 

kalendářní rok nebo její poměrnou část. Zaměstnanci však může vzniknout právo na 

dovolenou za odpracované dny. Základní podmínkou vzniku práva na dovolenou za 

odpracované dny je skutečnost, že zaměstnanec pro zaměstnavatele v určitém kalendářním 

roce odpracoval alespoň 21 směn. 

     Speciálním typem dovolené, který zohledňuje náročnost vykonávaných prací a který ze 

zákona nenáleží všem zaměstnancům, je dodatková dovolená. Právo na dodatkovou 

dovolenou vzniká zaměstnancům, kteří u téhož zaměstnavatele po celý rok pracují pod zemí 

při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol nebo konají práce zvlášť obtížné. Výměra 

dodatkové dovolené činí jeden týden a náleží zaměstnancům vedle dovolené za kalendářní rok 

(§ 215 ZP). 

     Přestože obecně platí, že o době čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel, může 

v některých výjimečných případech rozhodnout o konkrétní době čerpání dovolené i 

zaměstnanec. Takové právo má zaměstnankyně, která požádá o čerpání dovolené tak, 
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aby dovolená navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, popř. 

zaměstnanec požádá zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala 

bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (§ 217 ZP). 

     A ještě v jednom případě má zaměstnanec právo určit dobu čerpání dovolené. Pokud 

zaměstnavatel zaměstnanci převádí část nevyčerpané dovolené do následujícího roku, má 

povinnost určit čerpání dovolené tak, aby mohla být dovolená vyčerpána do konce tohoto 

kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel nejpozději do 30. června kalendářního roku, do 

kterého bylo nevyčerpané právo na dovolenou převedeno, neurčí termín čerpání dovolené, má 

právo v následující den určit dobu čerpání své dovolené sám zaměstnanec (§ 218 ZP). 

 

     Péče o zaměstnance 

     Podle Článku 28 Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci právo na 

uspokojivé pracovní podmínky. Proto povinností zaměstnavatelů je vytvářet pro 

zaměstnance takové pracovní podmínky, které umožní zejména bezpečný výkon práce (§ 224 

ZP). 

 

     Zákoník práce podle § 232 garantuje zaměstnancům, kteří si zvyšují kvalifikaci 

v souladu s potřebou zaměstnavatele, minimální rozsah práva na pracovní volno 

s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v souvislosti s účastí na studiu. 

Právo na pracovní volno zaměstnanci přísluší i v případě, že mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem není v souvislosti se zvyšováním kvalifikace uzavřena kvalifikační dohoda.  

 

     Podle Článku 29 Listiny základních práv a svobod mají ženy, mladiství a osoby se 

zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní 

pracovní podmínky. Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu 

v pracovněprávních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. 

     Zákoník práce v § 238 zakazuje zaměstnávat ženy pracemi, které ohrožují jejich mateřství. 

Zákoník práce přitom vychází z ústavně zaručeného práva žen na zvláštní ochranu při 

práci v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána. Paragraf 239 

ZP pak stanoví právo těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a 

zaměstnankyň – matek do konce devátého měsíce po porodu,  na ochranu před vlivem 

prací, které by mohly ohrožovat jejich mateřství. Tato ochrana spočívá v tom, že škodlivý 
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vliv prací, které jsou těmto ženám zakázány, popřípadě které jsou pro ně škodlivé podle 

lékařského posudku nebo jsou jinak nevhodné (práce v noci), bude vyloučen. 

     Ustanovení § 241 ZP sleduje jednak právo na ochranu těhotných žen, ale také 

zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o malé děti, spočívající ve snížení zátěže 

související s dlouhou pracovní dobou, a jednak umožnění lepšího sladění pracovního a 

rodinného života prostřednictvím úpravy pracovní doby. 

     Zákoník práce v § 242 neopomíjí také určité právo zaměstnankyň – matek, které dítě 

kojí. Toto právo spočívá v nároku na přestávky na kojení, jejichž počet závisí jednak na věku 

dítěte, jednak na rozsahu pracovní doby zaměstnankyně.  

 

     Ustanovení § 243 až 247 zákoníku práce vycházejí z práva mladistvých zaměstnanců 

na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích, která je také garantována Listinou 

základních práv a svobod.  

     Tato ochrana spočívá jednak v povinnosti zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze 

pracemi přiměřenými jejích fyzickému a rozumovému vývoji, ale také ve vyloučení zátěže 

vyplývající z neúměrně dlouhé pracovní doby a práce v noci. 

 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

     Často se stává, že zaměstnanec převezme na základě dohody o odpovědnosti odpovědnost 

za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty. Tyto svěřené 

hodnoty je povinen vyúčtovat a za vzniklý schodek odpovídá. 

     Mohou však nastat situace, kdy zaměstnanec, který takovou dohodu uzavřel, má právo od 

ní odstoupit. Toto právo může využít v případě, je-li převáděn na jinou práci nebo zařazován 

na jiné pracoviště, anebo pokud zaměstnavatel v době do 15 dnů od obdržení písemného 

upozornění zaměstnance neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému 

hospodaření se svěřenými hodnotami. Odstoupení musí zaměstnanec zaměstnavateli oznámit 

písemně (§ 253 ZP). 

     Obdobné právo má zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu 

svěřených věcí. Také od této dohody může odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil 

podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě (§ 256 ZP). I v tomto případě 

musí mít odstoupení od dohody písemnou formu. 
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     Nejen zaměstnavateli může v pracovním procesu vzniknout škoda, ale také zaměstnanci. 

Proto zákoník práce, zejména v § 266, ve kterém řeší odpovědnost při odvracení škody, 

přiznává zaměstnanci právo na náhradu škody, kterou zaměstnanec utrpěl při odvracení 

škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda 

nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným 

okolnostem. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat vznik dalších nákladů na straně 

zaměstnance při odvracení škody, se zaměstnanci mají hradit vedle věcných škod i účelně 

vynaložené náklady. 

     Právo na náhradu škody má zaměstnanec také podle § 267 ZP, a to v případě, kdy 

zaměstnanci vznikla škoda na věcech, které se obvykle nosí do práce, a které si zaměstnanec 

odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném 

nebo obvyklém. 

 

     Do této části zákoníku práce patří také náhrada škody nebo nemajetkové újmy, která 

vznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním. Pokud k takové politování hodné události dojde, má zaměstnanec 

právo na odškodnění újmy na zdraví, v důsledku níž nemůže po určitou dobu nebo v plné 

míře získávat prostředky prací na uspokojování svých životních potřeb a na uspokojování 

životních potřeb osob spolu s ním žijících (§ 269 až § 275 ZP). 

 

Informování a projednání 

     Mezi významná práva zaměstnanců patří poskytování informací z činnosti 

zaměstnavatele a projednání závažných zaměstnaneckých otázek. Tomu odpovídají 

povinnosti zaměstnavatelů stanovené v § 276  a dalších ustanoveních ZP. 

     Toto právo je přiznáno všem zaměstnancům nebo jejich zástupcům. Nerozlišuje se velikost 

ani typ zaměstnavatele, jde o stálou informovanost a projednávání ve stanovených oblastech. 

Smyslem práva na informace a projednání je, aby se zaměstnanci s dostatečným časovým 

předstihem dozvěděli o všech důležitých záměrech a opatřeních zaměstnavatele a aby měli 

možnost se k nim vyjádřit, popř. je ovlivnit. Tato práva jim také dají větší přehled o 

podmínkách zaměstnání a o fungování zaměstnavatele. 

     Pokud u zaměstnavatele působí zástupci zaměstnanců, tj. odborová organizace, rada 

zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může být toto 

právo vykonáváno jejich prostřednictvím. Jestliže však u zaměstnavatele zástupci 
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zaměstnanců nepůsobí, musí zaměstnavatel informační povinnost plnit přímo vůči 

zaměstnancům, jichž se daná problematika týká, a ve stanovených případech s nimi dané 

záležitosti projednat. 

     Zákoník práce v odst. 7 § 276 dává zaměstnancům právo zvolit si svoje zástupce a 

současně ukládá zaměstnavateli umožnit konání těchto voleb, a to v pracovní době na 

pracovišti, dovolují-li to provozní možnosti. Doba, po kterou se zaměstnanec účastní voleb, je 

omluvenou nepřítomností v práci. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance 

z důvodu jiného úkonu obecného zájmu podle § 203 odst. 1 zákoníku práce. Účast na volbách 

se posuzuje jako výkon práce podle § 348 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Za dobu trvání této 

překážky v práci však zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Je však možné tuto 

náhradu sjednat v kolektivní smlouvě. 

     Nebudou-li u zaměstnavatele vytvořeny předpoklady pro konání voleb přímo na pracovišti, 

může se volba uskutečnit i mimo pracoviště, zásadně však v pracovní době. Pouze pokud 

s tím budou zaměstnanci, popř. jejich zástupci souhlasit, mohou být volby uspořádány mimo 

pracovní dobu, popř. mimo pracoviště. 

 

     Právu zaměstnanců na informace se věnuje také § 288 ZP. V tomto případě jde o 

nadnárodní informace. Ustanovení tohoto paragrafu zaručuje zaměstnancům velkých 

zaměstnavatelů s nadnárodní působností nebo propojených skupin zaměstnavatelů právo na 

získání informací a projednání zejména plánovaných významných změn a jiných opatření 

s nadnárodním dopadem. 

     Nadnárodní informování a projednání se uskutečňuje třemi možnými způsoby – evropskou 

radou zaměstnanců ustavenou ujednáním, evropskou radou zaměstnanců ustavenou podle 

zákona, nebo ujednáním o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání. V praxi je 

z těchto tří způsobů jednoznačně preferováno ujednání o ustavení evropské rady 

zaměstnanců, které umožňuje sociálním partnerům reflektovat v ujednání případná 

specifika daného zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů a stanovit si postup pro 

nadnárodní informování a projednání za současného plnění zákonem stanovených podmínek 

tak, aby co nejvíce vyhovoval konkrétním podmínkám. 

 

     Zaměstnavatelé mají právo vydávat vnitřní předpisy, které mohou využívat při řízení 

pracovního procesu. Ovšem s vydáním, stejně jako se změnou nebo zrušením vnitřního 

předpisu, mají zaměstnanci právo být nejpozději do 15 dnů seznámeni. Nastupující 
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zaměstnanec musí být s vnitřními předpisy zaměstnavatelem seznámen ještě při nástupu do 

práce, resp. umožnit mu, aby se s nimi seznámil. Zaměstnavatel také musí zajistit, aby byly 

vnitřní předpisy všem zaměstnancům přístupné.     

 

     Zajímavým, a ne vždy v praxi reflektovaným, je ustanovení § 307 ZP. Toto ustanovení 

určuje pro případ, že by u zaměstnavatele více stejných práv, resp. totéž právo zaměstnance 

v různém rozsahu, upravoval vedle kolektivní smlouvy ještě vnitřní předpis, že zaměstnanec 

má právo se rozhodnout kterému dokumentu dá přednost. Neplatí tedy, že by měla 

kolektivní smlouva před vnitřním předpisem, či vnitřní předpis před kolektivní smlouvou 

bezprostřední aplikační přednost. V případě rozporu mezi obsahem těchto dokumentů 

nedochází ani k následku neplatnosti jednoho z nich. Zůstává na zaměstnanci, aby si sám 

zvolil, na plnění kterého práva má zájem. Zaměstnanci by tedy v uvedeném případě měli 

zaměstnavateli individuálně či hromadně sdělit, zda mají zájem o plnění podle kolektivní 

smlouvy, nebo podle vnitřního předpisu. 

     V této souvislosti je třeba také upozornit na to, že v době, kdy je zaměstnavatel vázán 

uzavřenou kolektivní smlouvou, nemělo by docházet k tomu, že by zaměstnavatel práva 

zaměstnanců sjednaná v kolektivní smlouvě upravil jiným způsobem ve vnitřním předpisu. 

Takové jednání by totiž mohlo být posouzeno jako neplnění závazků z kolektivní smlouvy a 

mohlo by se stát příčinou vzniku kolektivního právního sporu. 

     Na druhou stranu ovšem nemůže zaměstnavatel odmítnout případný návrh odborové 

organizace vést kolektivní vyjednávání o právech zaměstnanců, která již dříve upravil ve 

vnitřním předpisu. Jednalo by se tak o porušení povinnosti zaměstnavatele kolektivně 

vyjednávat a poskytovat při tomto jednání požadovanou součinnost, tak jak mu to ukládá 

zákon o kolektivním vyjednávání.    

 

     V ustanoveních § 307a, 308 a 309 zákoníku práce je soustředěna právní úprava 

agenturního zaměstnávání. Tady chceme upozornit na velmi důležitou součást agenturního 

zaměstnávání, která se prolíná vzájemnými vztahy mezi všemi třemi subjekty, tj. agenturou 

práce jako zaměstnavatelem, agenturním zaměstnancem a uživatelem. Je to právo dočasně 

přiděleného zaměstnance na stejné pracovní a mzdové podmínky, jaké mají srovnatelní 

zaměstnanci uživatele. Toto právo dočasně přiděleného zaměstnance na rovné zacházení 

musí zajišťovat společně agentura práce i uživatel. 
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     Na tomto místě je také potřebné připomenout, že zákoník práce dává v § 309 odst. 8 

možnost sjednat v kolektivní smlouvě pravidla, která u zaměstnavatele omezí, případně 

zcela vyloučí uplatnění agenturního zaměstnávání. 

 

     Zákoník práce opravňuje zaměstnavatele vést osobní spis zaměstnance, a to jak osobní spis 

zaměstnance v pracovním poměru, tak osobní spis zaměstnanců činných u něj na základě 

některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce stanoví základní 

meze obsahu osobního spisu s tím, že vlastní obsah blíže nekonkretizuje. Zároveň upravuje 

nahlížení do osobního spisu zaměstnance. A právě na nahlížení do svého osobního spisu má 

zaměstnanec právo, má právo činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů 

v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele (§ 312 odst. 3 ZP). 

 

     Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 

činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Potvrzení o 

zaměstnání je písemnost, v níž zaměstnavatel uvádí základní informace o právě skončeném 

pracovněprávním vztahu zaměstnance. Zaměstnanec má na vydání potvrzení o zaměstnání 

právo (§ 313 ZP). Nesplní-li zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost, může se zaměstnanec 

domáhat splnění této povinnosti u soudu. Potvrzení o zaměstnání je důležitým dokumentem 

zejména pro úřad práce v případě, že fyzická osoba žádá o zapsání do seznamu uchazečů o 

zaměstnání. 

 

     Současně se skončením pracovního poměru má zaměstnanec právo požádat 

zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek) - § 314 ZP. 

Ten pak má povinnost vydat zaměstnanci pracovní posudek do 15 dnů od podání žádosti. 

Nevydá-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní posudek v předepsané lhůtě, může se 

zaměstnanec jeho vydání domáhat u soudu. 

     Pokud zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo s obsahem posudku 

nesouhlasí, může se nápravy domáhat u soudu. 

 

     Zákoník práce v § 316 upravuje práva zaměstnavatele i zaměstnance v pracovněprávních 

vztazích, a to právo zaměstnavatele vlastnit majetek a chránit jej a právo zaměstnance na 

zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu svého jména, na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného a soukromého života a na 
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ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o své osobě. Zákoník práce se snaží oba zájmy vybalancovat tak, aby mohla být obě 

práva chráněna současně. Zaměstnavatelé mají mít k dispozici nástroje k ochraně svého 

majetku, ale při jejich uplatňování nesmí dojít k nepřiměřenému zásahu do práva zaměstnanců 

na ochranu soukromí a osobních údajů. 

     Často vzbuzuje nejistotu možnost sledování obsahu elektronické pošty zaměstnance. 

Podle Listiny základní práv a svobod je třeba respektovat listovní tajemství a tajemství jiných 

písemností a záznamů zasílaných poštou nebo jiným způsobem. Při existenci zvlášť 

závažných důvodů je možné připustit, že zaměstnavatel nebo jiný zaměstnanec otevře listovní 

či elektronickou zásilku směřovanou zaměstnanci jen v případě, kdy je z okolností zjevné, že 

jde o zásilku pracovní a nikoli soukromé povahy, a kdy je tento postup nezbytný z hlediska 

ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele (například tehdy, pokud je zaměstnanec, jemuž 

byla zásilka adresována, v dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti a z důvodu rizika 

prodlení nelze čekat na jeho opětovný nástup do práce). 

     Ve vztahu ke sledování užívání elektronické pošty lze v odůvodněných případech připustit, 

aby zaměstnavatel sledoval, na jaké adresy jsou e-maily posílané zaměstnancem při použití 

pracovních prostředků zaměstnavatele posílány a z jakých adres zaměstnanec e-maily 

dostává. Zjistí-li zaměstnavatel, že zaměstnanec odesílá či přijímá elektronickou poštu, která 

má zřetelně soukromou povahu, může tuto skutečnost se zřetelem k okolnostem považovat za 

porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. Do obsahu e-mailu ovšem 

v žádném případě nesmí nahlédnout. 

 

     V důsledku smrti zaměstnance základní pracovněprávní vztah zaniká. Nezanikají však 

smrtí zaměstnance jeho peněžitá práva, a to podle § 328 ZP do výše odpovídající 

trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva za 

pracovněprávního vztahu postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době 

smrti ve společné domácnosti. Neexistují-li takové osoby, stávají se tato peněžitá práva 

předmětem dědictví. Jestliže se peněžitá práva stanou předmětem dědického řízení, měl by 

zaměstnavatel částku odpovídající těmto právům uschovat, oznámit soudu, který je místně 

příslušný k provedení dědického řízení, o jak vysoká peněžitá práva jde a být připraven je na 

základě výsledku dědického řízení vyplatit dědici či dědicům. 
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     V případě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází ke změně 

v subjektu pracovněprávního vztahu na straně zaměstnavatele, tzn., že zaměstnavatelem se 

v průběhu pracovněprávního vztahu stává jiná fyzická nebo právnická osoba.  

     Zákoník práce v § 339 zaměstnancům nebo jejich zástupcům zaručuje právo na 

poskytnutí informací o uskutečňovaném přechodu, a to předem v dostatečném předstihu, 

nejpozději však 30 dnů přede dnem účinnosti převodu. 

     Ještě jedno právo je zaměstnancům v této souvislosti zaručeno, a to právo nepřejít 

k novému zaměstnavateli. Zaměstnanec může podle § 51a zákoníku práce po obdržení 

informace o chystaném převodu dát výpověď z pracovního poměru s tím, že pracovní poměr 

skončí nejpozději dnem předcházejícím převodu. Pokud však zaměstnanec k novému 

zaměstnavateli přejde, má právo pracovat za stejných podmínek jako u původního 

zaměstnavatele. Pokud ale u nového zaměstnavatele do dvou měsíců po převodu dojde 

k podstatnému zhoršení pracovních podmínek, může zaměstnanec dát výpověď z pracovního 

poměru nebo uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru a následně se obrátit na soud, 

aby rozhodl, že pracovní podmínky se po přechodu skutečně podstatně zhoršily, Jestliže soud 

tuto skutečnost potvrdí svým pravomocným rozhodnutím, bude mít zaměstnanec právo na 

odstupné, jako kdyby byl jeho pracovní poměr rozvázán z tzv. organizačních důvodů podle § 

52 písm. a) až c) zákoníku práce. 

 

 

     Také na závěr této kapitoly, stejně jako u předešlých, uvedeme odpovědi zaměstnanců v 

zemědělských firmách na posledních šest otázek, které byly zahrnuty do dotazníkového 

šetření. Odpověďmi na tyto otázky jsme si chtěli ověřit, jak jsou zaměstnanci obeznámeni se 

zákoníkem práce, a zejména se svými právy a povinnostmi jako účastníky pracovněprávních 

vztahů. Následující odpovědi do určité míry napoví, kde jsou stále ještě rezervy v efektivním 

vedení sociálního dialogu na podnikové úrovni. 

 

➢ První otázku jsme záměrně formulovali velice široce a předpokládali jsme od 

převážné většiny dotázaných kladnou odpověď. Tento předpoklad byl sice téměř 

splněn, ale zajímavější byly doplňující poznámky, které naznačily, že znalost 

povinností zaměstnanců je však velmi kusá a nepřesná, a že může vést k 

problémům ve vedení sociálního dialogu. 
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Otázka byla položena takto: „Znáte povinnosti zaměstnance vyplývající z 

pracovního poměru?" 

Ano  odpovědělo  92 % dotázaných, 

Ne  odpověděl 1 dotázaný  (je otázkou, zda to bylo myšleno vážně, nebo to byla 

upřímná odpověď), 

Vůbec neodpovědělo  6 dotázaných. 

A v poznámce pak svoji znalost svých povinností konkretizovali následovně: 

"dodržování pracovní doby, dodržování předpisů a BOZP, účast na školeních a na 

lékařských prohlídkách; znalost BOZP; před uzavřením pracovního procesu projít 

lékařskou prohlídkou; znám částečně; chodit včas do práce; ano i ne, vždy je co 

zlepšovat; odvolávka na pracovní řád, který je součástí kolektivní smlouvy."  Pouze 

dva dotázaní  uvedli,že povinnosti zaměstnanců jsou  přesně uvedeny v zákoníku 

práce, a to včetně příslušných paragrafů. 

 

➢ Následující dotaz zněl: "Může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou 

práci?" A za jakých podmínek?" 

Ano  odpovědělo  96 %  dotázaných, 

Ne  odpovědělo pak zbývající  4 % 

Ale podmínky neuvedlo  45 %. A právě znalost podmínek, za kterých může 

zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci, je důležitá. 

Ti, kteří podmínky uvedli, prokázali aspoň částečnou znalost: "pokud to vyžaduje 

provoz; pokud to vyžaduje provoz (nezbytně nutná doba), na základě změny 

zdravotního stavu a za vzájemné dohody; bez souhlasu zaměstnance k odvrácení 

mimořádné události na nezbytně nutnou dobu; na základě změny pracovní 

smlouvy; na žádost těhotné zaměstnankyně; když pozbyl kvalifikaci." 

Ale 10 % také uvedlo, že převod je možný za podmínek uvedených v zákoníku 

práce, a to podle § 41. 

Ovšem vyskytly se také poznámky typu: "když potřebuje; v naší firmě jak se 

zaměstnavateli zachce"! 

 

➢ Třetí dotaz byl zaměřen na znalosti zaměstnanců v oblasti BOZP. Byl formulován 

následovně: "Znáte povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP? Můžete je 

uvést?" 
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Ano  odpovědělo 59 % dotázaných, 

Ne  odpovědělo  5%, 

Bez odpovědi ponechal tuto otázku nemalý počet, tj. 29 %. 

Na druhou část otázky uváděli: "používat prostředky určené pro bezpečnost práce 

(21 %); dbát na bezpečnost a zdraví a účastnit se školení (22 %); absolvovat 

lékařské prohlídky (17 %); nepoužívat alkoholické nápoje a návykové látky (9 %); 

na zákoník práce odkázalo 16 %; ale také dodržovat předpisy; dodržovat zákaz 

kouření; přestávky na oddech, pracovní oděv, znát rizika práce a upozorňovat na 

ně; musím dělat co se mi nařídí, jinak je problém!". 

 

➢ V pořadí čtvrtá otázka zněla: "Víte, kdy zaměstnavatel může nařídit hromadné 

čerpání dovolené?". 

Také zde byly odpovědi různorodé, většinou neúplné. 

Ano  odpovědělo pouze  28 %, 

Ne  odpovědělo  10 %, 

Nevím  -  12 %. 

A co si myslí o tom, kdy zaměstnavatel může zaměstnancům nařídit hromadnou 

dovolenou: "z provozních důvodů (16 %), podle § 220 ZP (10 %); může kdykoliv, 

ale oznámit to 14 dnů předem; po domluvě s odbory (15 %), zaměstnavatel určuje 

všechnu dovolenou podle plánu; nejvýše 2 týdny; když potřebuje; při přírodní 

katastrofě; při havárii; ale také když nemá pro nás práci!". 

 

➢ Předposlední otázka byla vybrána z těch možných situací ve firmě, s jejichž 

řešením si ne vždy vědí zaměstnanci rady: "Onemocní-li zaměstnanec v době, 

kdy mu běží výpovědní lhůta, kdy mu skončí pracovní poměr?" 

Nevím  odpovědělo  22 %, 

Bez odpovědi ponechalo tuto otázku  10 %. 

A 50 % podle předpokladu odpovědělo pouze z poloviny správně, protože uváděli: 

"až po skončení nemoci". 

Pouze 10 % odpovědělo správně, tj. "výpovědní doba se prodlouží o dobu nemoci".  
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➢ Od odpovědi na poslední otázku, která byla zaměstnancům v tomto dotazníkovém 

šetření položena, jsme očekávali v převážné většině správnou znalost, protože je to 

záležitost značně frekventovaná. Otázka zněla: "Kdy náleží zaměstnanci 

odstupné? Může být vyšší než stanoví ZP?". 

Odpovědi však naše předpoklady nenaplnily. 

Na první část otázky odpovědělo: 

Nevím  -  20 %, 

Vůbec neodpovědělo  -  7 %. 

V podstatě správně odpovědělo  - "z organizačních důvodů" (27 %). A následovaly 

odpovědi: "pro nadbytečnost"; dle ZP; dle kolektivní smlouvy; při odchodu od 

zaměstnavatele;, nenáleží, pokud to není uvedeno v kolektivní smlouvě". 

A na druhou část otázky uvedlo že „může“ 28 %, ale že může být odstupné vyšší, 

pokud je to dohodnuto v KS, tak uvedlo již jen 18 %. Překvapivá odpověď zněla 

"nemůže být  vyšší" a ještě zajímavější byla odpověď, že "záleží na firmě".  

 

Což svědčí o tom, že nemálo zaměstnanců svá práva, která jim dává zákon, nezná, 

a tím znesnadňují vedení sociálního dialogu a snižují jeho efektivnost. (A nemluvě 

o tom, že tento stav je v neprospěch jich samotných.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

117 
 

      

5.    Z  Á  V  Ě  R 

 

     V úvodu jsme si stanovili jako cíl této analýzy zabývat se hlouběji sociálním dialogem, 

rozebrat jeho formy, ukázat jeho význam a možnosti, vliv a dopady na obě strany sociálního 

dialogu. 

 

     Vzhledem k tomu, že každá ze zúčastněných stran sociálního dialogu má v 

pracovněprávních vztazích rozdílné postavení, dané zejména ekonomickou mocí 

zaměstnavatelů a ekonomickou závislostí zaměstnanců, bylo zapotřebí ukázat, že každý z 

těchto sociálních partnerů, neboli dvou účastníků pracovněprávních vztahů, má zákonem 

vymezené nejen povinnosti, ale také práva. 

 

     Postavením zaměstnanců, jako slabšího subjektu v pracovněprávních vztazích, a odborů, 

jako jejich volených zástupců, se zabývá celá řada právních norem, ať již na mezinárodní či 

evropské úrovni, tak samozřejmě také právní úprava v podmínkách České republiky. Snažili 

jsme se všechny tyto základní právní normy rozebrat a dokázat, že zaměstnanci i odbory, jako 

jejich zástupci, mají nemálo práv, a tedy i možností jak jich využívat při vedení sociálního 

dialogu. 

 

     K větší úspěšnosti sociálního dialogu je však zapotřebí, aby každý ze sociálních partnerů 

svá práva a povinnosti nejen dobře znal, ale podle nich se také choval a realizoval je v 

praktickém životě. Zatím však náš malý dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci 

zemědělských firem ukázal, že na obou stranách je stále ještě nemálo rezerv. A chceme-li, aby 

česká ekonomika, a zejména české zemědělství, na které je celý projekt zaměřen, bylo 

konkurenceschopné a prosperovalo, potřebujeme také zefektivnit sociální dialog. A cestou k 

tomu je mimo jiné i znalost právních norem a vzájemné respektování svých práv a povinností. 
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