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ÚVOD
Sociální dialog je pojem, se kterým se v dnešní době setkáváme velice často
v médiích, a to nejen v souvislosti s děním v České republice, ale i v rámci
Evropské unie a celého světa.
Cílem této publikace je, jak napovídá sám název, seznámit čtenáře s obsahem pojmu sociální dialog v jeho jednotlivých podobách, s právní úpravou sociálního dialogu v České republice, nabízí vzor podnikové kolektivní smlouvy pro
tzv. podnikatelskou sféru a přibližuje pravidla a postupy důležité pro úspěšné
vyjednávání.
Orientace v dané problematice je nezbytným předpokladem pro pochopení
významu sociálního dialogu pro běžnou praxi zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Kolektiv autorů
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I.
SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE
Pojem sociální dialog není v platné právní úpravě definován. Obecně se tímto pojmem rozumí trvalý proces zahrnující dílčí jednání a konzultace mezi stranami sociálního dialogu na různých úrovních.
Strany sociálního dialogu jsou označovány jako sociální partneři.
Sociálními partnery se pak rozumí zástupci zaměstnanců, zástupci zaměstnavatelů, případně samotní zaměstnavatelé, a na národní úrovni i stát, resp. jeho
zástupci.
Zástupci zaměstnanců jsou v rámci sociálního dialogu pouze odbory. Uvedené vyplývá z toho, že podle platné právní úpravy jsou pouze odborové organizace oprávněny uzavírat kolektivní smlouvy. Ostatní zástupci zaměstnanců
v České republice mají totiž pouze oprávnění spočívající v oblasti informování
zaměstnanců či projednávání otázek výslovně stanovených zákoníkem práce.
Nemohou však se zaměstnavateli uzavírat právně vynutitelné dohody.
Obsahem sociálního dialogu jsou především otázky související s hospodářskou a sociální politikou v nejširším slova smyslu. Jedná se tedy především
o otázky, které se přímo dotýkají práce a pracovních podmínek, ale také celé
oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnictví či dostupnosti služeb.
Cílem sociálního dialogu je dosažení shody mezi stranami sociálního dialogu. Dosažená shoda může mít podobu formálních či neformálních dohod, resp.
smluv.
Uvedený pojem má také výrazný politický náboj, proto je často používán či
zneužíván v politickém boji. Levice jej chápe jako něco naprosto nezbytného pro
fungování demokratické společnosti, kdežto pravice na něj pohlíží jako na nutné
zlo, které může vést až k zásadnímu omezování osobní svobody jednotlivce.
Historicky se uvedený pojem začal vyvíjet od konce 19. století, kdy se ruku
v ruce s rozvojem průmyslu začaly výrazně projevovat sociální konflikty mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci, a tudíž se objevily i první snahy tyto konflikty
řešit i jinak než jen přímou konfrontací.
Sociální dialog v České republice probíhá na následujících úrovních:
a)

národní,

b)

odvětvové,

c)

regionální,

d)

podnikové.
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Základními formami sociálního dialogu jsou tripartitní či bipartitní jednání.
Bipartitní jednání zahrnují zejména kolektivní vyjednávání.

Tripartita (na národní a regionální úrovni)
Sociální dialog na národní úrovni se odehrává především v rámci tripartity.
Jako tripartita je označována Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen „RHSD“), která je ustavena jako společný dobrovolný, dohadovací
a iniciativní orgán vlády, odborových organizací a zaměstnavatelských svazů.
Cílem a úkolem tohoto orgánu je snaha dosáhnout shody o významných hospodářských a sociálních otázkách. Jednání se týkají zpravidla přípravy důležitých
právních předpisů, které mají zásadní dopad na postavení zaměstnanců a zaměstnavatelů v hospodářské a sociální oblasti, a dále dlouhodobých plánů a jejich
vyhodnocování, které s těmito oblastmi souvisí.
Činnost tohoto orgánu probíhá v souladu s jeho statutem.
Sociální dialog na regionální úrovni se odehrává formou regionálních tripartit, které se ustavují jako sdružení právnických osob označované zpravidla jako
„Hospodářská a sociální rada“ s tím, že název je doplněn označením konkrétního
regionu. Uvedené regionální tripartity se zabývají hospodářskými a sociálními
otázkami daného regionu a jejich cílem je především zasazovat se o jejich řešení.

Kolektivní vyjednávání
Kolektivní vyjednávání je bipartitní forma sociálního dialogu, která probíhá
pouze na odvětvové a na podnikové úrovni. Na odvětvové úrovni tak probíhá
jednání mezi odborovými svazy jako zástupci zaměstnanců a zástupci zaměstnavatelů v konkrétním odvětví. Na podnikové úrovni probíhá jednání mezi odborovou organizací nebo organizacemi působícími u zaměstnavatele a zaměstnavatelem, případně zaměstnavateli.
Výsledkem kolektivního vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy, a to
kolektivní smlouvy vyššího stupně na odvětvové úrovni a podnikové kolektivní
smlouvy na podnikové úrovni.

Jiné formy sociálního dialogu na všech úrovních
Na národní úrovni
Bipartitními jednáními v rámci sociálního dialogu na národní úrovni jsou
jednání mezi zástupci zaměstnanců a zástupci zaměstnavatelů odehrávající se
mimo tripartitu. Výsledkem takových jednání je například „Dohoda sociálních
partnerů o bipartitní spolupráci na národní úrovni“, kterou v roce 2004 uzavřela
Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace svobodných odborů,
Svaz průmyslu České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatel8
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ských svazů a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, nebo „Dohoda
sociálních partnerů z května roku 2007 o návrzích na doplnění návrhu novely
zákoníku práce“, tzv. technické novely. Uvedenou dohodu uzavřela Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu České republiky. Výsledky této dohody jsou promítnuty do zákona č. 361/2007 Sb.
Bipartitní jednání na národní úrovni probíhají také mezi zástupci zaměstnanců veřejné sféry a státem, neboť tam, kde je stát zaměstnavatelem, z pochopitelných důvodů chybí organizace zaměstnavatelů. Vyústěním takových jednání
není kolektivní smlouva, ale případné dosažení shody se následně promítne do
právní úpravy.
Za jinou formu sociálního dialogu na národní úrovni lze označit sociální
konference, jejichž cílem je zapojit do přípravy koncepcí a návrhů právních
předpisů v pracovněprávní a sociální oblasti co nejširší okruh veřejnosti, a to
vedle obvyklých účastníků sociálního dialogu i další nestátní a neziskové organizace a nezávislé odborníky. Uvedená forma vedení sociálního dialogu je však do
značné míry politicky podmíněna, neboť se zpravidla uskutečňuje pouze v období vlády levice. Pravice tuto formu sociálního dialogu v současné době nahrazuje tím, že cestou internetu umožní široké veřejnosti vyjádřit se k návrhům zákonů, ovšem výlučně na individuálním základě.
Dalším zvláštním případem sociálního dialogu je pořádání tzv. kulatých stolů, které na rozdíl od sociálních konferencí má za cíl vtáhnout do přípravy právních předpisů zejména odborníky v dané oblasti bez ohledu na to, kde působí.
Za zvláštní formu sociálního dialogu lze považovat i různé odborné konference pořádané soukromými institucemi k různým společensky a politicky závažným tématům.
Na odvětvové úrovni
Na odvětvové úrovni se sociální dialog může odehrávat i mimo kolektivní
vyjednávání, a to zejména v otázkách týkajících se konzultací situace v odvětví
a dohody o společném postupu vůči státním orgánům při uplatňování podpory
pro dané odvětví.
Na podnikové úrovni
Na podnikové úrovni se může sociální dialog mimo vlastní jednání o kolektivní smlouvě a plnění závazků z ní nebo z vyšší kolektivní smlouvy, pokud se na
zaměstnavatele vztahuje, odvíjet zejména 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. Uvedené případy jsou označovány jako spolurozhodovací
právo odborů.
9
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Memorandum jako zvláštní forma sociálního dialogu
Jednou z možností vedení sociálního dialogu a především zakotvením dosažených dohod se v nedávné době stalo uzavření memorand mezi odborovými
organizacemi, vládou České republiky a zaměstnavatelskými subjekty. Zkušenost
z této oblasti mají odborové svazy působící v oblasti železniční dopravy. Transformace státní železnice je dlouhodobý proces doprovázený odstátňováním, privatizací, případně restrukturalizacemi, optimalizacemi, a přerozdělováním největšího státního podniku v České republice na menší podniky a organizace. Tento
proces doprovází negativní jevy, mj. v podobě snižování počtu zaměstnanců
a jejich propouštění z pracovního poměru.
Právě ke zmírnění dopadů propouštění u dlouholetých zaměstnanců byl ve
spolupráci a po dohodě vlády České republiky, zaměstnavatelů a odborů dohodnut a vládou České republiky přijat tzv. Doprovodný sociální program (DSP).
Tento částečně napomáhá k řešení situace dlouholetých zaměstnanců Českých
drah, a. s., (dříve ČSD) propuštěných v předdůchodovém věku bez praktické
možnosti uplatnit se dále na trhu práce. Podmínky DSP upravuje nařízení vlády
č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, jehož účinnost končí k 31. 12. 2008, v praxi se již neaplikuje.
Další zásadní krok v rámci restrukturalizace Českých drah, a. s., (dále jen
ČD) znamenal rok 2008. Připravovalo se odčlenění nákladní železniční dopravy
do samostatné společnosti v rámci skupiny ČD. Byl připraven přechod několika
tisíc zaměstnanců ČD z železniční infrastruktury do Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC, s. o.). Všechny tyto změny by ohrozily další využití Doprovodného
sociálního programu, znamenaly by ztrátu některých benefitů, např. režijních
jízdních výhod pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
Odborové sdružení železničářů (členský svaz Asociace samostatných odborů
– ASO, dále jen OSŽ) jako největší odborová centrála na železnici zahájilo vyjednávání s ministrem dopravy a představiteli ČD, a. s., a SŽDC, s. o. S cílem
předejít negativním dopadům v oblasti benefitů zaměstnanců a smluvně zakotvit
případné výsledky jednání.
Vyvrcholením vyjednávání představitelů OSŽ s ministrem dopravy a představiteli ČD, a. s., a SŽDC, s. o., byla účast předsedy vlády České republiky Ing.
Mirka Topolánka na společném jednání ústředí OSŽ a podnikového výboru OSŽ
při ČD dne 10. října 2007. Zde premiér potvrdil vůli vlády udržet sociální smír
a sdělil, že ministr dopravy Aleš Řebíček má všechny pravomoci k uzavření memoranda, které zaručí zmírnění sociální dopadů a dalších restrukturalizačních
kroků na železnici s cílem udržet sociální smír.
Dne 25. října 2007 bylo uzavřeno memorandum mezi ministerstvem dopravy, ČD, a. s., SŽDC, s. o., a OSŽ a dalšími odborovými organizacemi. To na
10
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jedné straně zaručuje sociální smír a zajištění fungování a rozvoje obchodních
společností vzniklých v důsledku realizace usnesení vlády. Na druhé straně poskytuje záruky na tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
u SŽDC, s. o., a sociálního fondu u obchodních společností, zaručuje praktickou
realizaci Doprovodného sociálního programu s účinností do roku 2010, které
bylo promítnuto v nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu
poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti
České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty, i pro uvolňované pracovníky dceřiných společností. Dále zaručuje rozšíření doprovodného
sociálního programu i pro případy skončení pracovního poměru z důvodu ztráty
zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro
zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
ve znění pozdějších předpisů.
Zavazuje vládu České republiky vytvořit taková rozpočtová opatření, která
umožní ČD, případně dceřiným společnostem, plnit závazky veřejné služby
v zájmu státu ve veřejné drážní osobní dopravě. Dále zaručuje úpravu podmínek
pro poskytování zaměstnaneckých režijních jízdních výhod i pro zaměstnance
dceřiných společností v případě, že odpracovali nejméně 15 let.
Na uvedené memorandum navázalo memorandum mezi ČD a odborovými
organizacemi, které konkretizovalo jednotlivé kroky představenstva společnosti
k realizaci garantovaných závazků.
S téměř ročním odstupem je možné konstatovat, že garance byly ze strany
vlády České republiky naplněny. Došlo k úpravě podmínek poskytování tzv.
Doprovodným sociálním programem, byly upraveny předpisy v oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod, zaměstnanci se neocitli bez sociálního fondu a FKSP.
Zkušenost OSŽ ukazuje, že memorandum, je-li založeno na společné vůli
k dohodě a kompromisu, je cestou k zabezpečení sociálních podmínek zaměstnanců a udržení sociálního smíru.
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II.
STRANY SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČESKÉ
REPUBLICE
Stranami sociálního dialogu jsou odborové organizace jako zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelé, resp. organizace zastupující a sdružující zaměstnavatele,
a stát.
Odborová organizace je zvláštním druhem občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Odborová organizace podle uvedené právní úpravy vzniká dnem své evidence v registru občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR s tím, že
k jejímu založení je třeba doložit žádost o evidenci, dohodu nejméně tří zaměstnanců, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let, o založení takové organizace
a stanovy takové organizace. Evidencí nabývá odborová organizace právní subjektivitu, tj. je oprávněna nejen mít práva a povinnosti, ale také činit vlastním
jménem právní úkony a brát na sebe odpovědnost. Odborová organizace může
ale také vzniknout jako organizační složka s právní subjektivitou jiné, již evidované odborové organizace, pokud to její stanovy umožňují. Takto založená odborová organizace se zpravidla označuje jako základní nebo místní odborová organizace a právní subjektivitu nabývá dnem evidence, resp. zřízením odborovou
organizací, jejíž je organizační součástí.
Odborovou organizací při splnění podmínky evidence mohou být také tzv.
odborové svazy, které sdružují odborové organizace nebo které mají sice individuální členy, ale tito členové fungují v organizačních součástech s právní subjektivitou tohoto odborového svazu.
Odborovou organizací jsou i odborové konfederace, které zpravidla sdružují
jednotlivé odborové svazy.
Zaměstnavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou
osobu v pracovněprávním vztahu. Postavení zaměstnavatele jako právnické osoby a jednání jejím jménem upravuje občanský zákoník, tj. zákon č. 40/1964 Sb.,
v platném znění. Zaměstnavatel jako fyzická osoba má práva a povinnosti od
narození, avšak způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na
sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích nabývá až dosažením věku 18 let.
Organizace sdružující a zastupující zaměstnavatele vznikají, stejně jako odborové organizace, evidencí v registru občanských sdružení.
Stát v rámci sociálního dialogu vystupuje jednak jako zaměstnavatel a jednak jako instituce bez vazby na konkrétní pracovněprávní vztahy zaměstnanců.
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Pokud stát v rámci sociálního dialogu vystupuje jako zaměstnavatel, jedná
a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů za něj vykonává ta jeho organizační složka, která zaměstnává konkrétní zaměstnance.
Pokud stát v rámci sociálního dialogu vystupuje jako instituce bez vazby na
konkrétní pracovněprávní vztahy zaměstnanců, jednají za něj jeho orgány.

Strany sociálního dialogu na národní úrovni
Stranami sociálního dialogu na národní úrovni jsou:
a)

stát,

b)

zástupci zaměstnavatelů, a to konfederace zaměstnavatelských svazů a některé zaměstnavatelské svazy,

c)

odborové konfederace.
Stát v rámci sociálního dialogu na národní úrovni zastupují jeho orgány.

Zástupci zaměstnavatelů účastnící se sociálního dialogu na národní úrovni
jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Svaz českých a moravských družstev. Členy Rady hospodářské a sociální
dohody jsou však pouze první dvě tyto organizace.
Svaz průmyslu a dopravy je občanské sdružení, jehož členy jsou jednak jednotliví zaměstnavatelé a podnikatelé v oblasti průmyslu a dopravy v České republice a dále také jako kolektivní členové svazy zaměstnavatelů, které sdružují
jednotlivé zaměstnavatele na základě odvětvových, profesních nebo regionálních
zájmů. Jeho úkolem je reprezentovat a prosazovat společné zájmy svých členů
s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při
respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě. Prosazuje, koordinuje a chrání zájmy svých členů v Radě hospodářské a sociální dohody České republiky a podílí se na legislativním procesu formou připomínkování návrhů právních předpisů. Další informace lze vyhledat na:
www.spcr.cz.
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
je zájmové sdružení, které má pouze kolektivní členy, a to zaměstnavatelské svazy a sdružení. Jejím úkolem a cílem je prosazování a koordinace podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů hlavně ve vztahu
k zákonodárným sborům, vládě, orgánům státní správy, odborům a dalším subjektům. Je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném
znění. Další informace lze vyhledat na www.kzps.cz.
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Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky je nezávislé, dobrovolné,
otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v obchodě a cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících. Je založen podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Je oprávněn kolektivně vyjednávat a účastní se legislativního procesu. Další informace lze vyhledat
na www.socr.cz.
Svaz českých a moravských družstev je zájmovým sdružením právnických
osob, které v současné době sdružuje 253 výrobních družstev se širokým sortimentem výrobků a služeb. Další informace lze vyhledat na www.scmdv.cz.
Odborovými konfederacemi účastnícími se sociálního dialogu na národní
úrovni jsou Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů. Obě tyto konfederace jsou členy Rady hospodářské a sociální dohody.
Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. Je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 32 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových,
pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Další informace lze vyhledat na www.cmkos.cz.
Asociace svobodných odborů je druhou největší odborovou centrálou, resp.
samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým sdružením ustaveným za
účelem koordinace postupů při zastupování zájmů svých členů. V současné době
sdružuje 15 odborových sdružení a svazů. Další informace lze vyhledat na
www.asocr.cz.

Stranami sociálního dialogu na odvětvové úrovni jsou:
a)

svazy a sdružení zaměstnavatelů a

b)

odborové svazy.

Stranami sociálního dialogu na podnikové úrovni jsou:
a)

jednotliví zaměstnavatelé a

b)

odborové organizace, které u těchto zaměstnavatelů působí.
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III.
LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO DIALOGU
Z nejobecnějšího pohledu lze za sociální dialog označit každé jednání, jehož
stranami jsou subjekty kolektivního pracovního práva, tedy odborová organizace
a zaměstnavatel nebo organizace zaměstnavatelů, a které se týká otázek spojených s výkonem práce a pracovních podmínek. Sociální dialog v tomto pojetí
představuje realizaci práva na svobodné a autonomní vyjednávání. Sociální dialog je třeba nazírat rovněž pod tím úhlem pohledu, pod kterým se jeví jako platforma určená k vzájemné výměně názorů a stanovisek sociálních partnerů. Sociální dialog tak slouží mimo jiné i k hledání a nacházení kompromisů a vybalancování zájmů zaměstnavatele a zaměstnanců, jež jsou s ohledem na povahu
pracovněprávních vztahů vždy do jisté míry protichůdné. Tím sociální dialog
významně přispívá k dosažení a udržení sociálního smíru.
Základ právní úpravy sociálního dialogu je nutné hledat v rovině ústavních
právních předpisů a v závazných mezinárodněprávních instrumentech, tedy
zejména v ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána a které mají přednost před zákonem. Pokud se týká českého
ústavního pořádku, výchozí ustanovení pro právní úpravu sociálního dialogu
najdeme v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, kde je zaručeno právo svobodně se sdružovat na ochranu hospodářských a sociálních zájmů. V Listině je
dále zakotveno i právo na stávku, právo na spravedlivou odměnu za práci a na
uspokojivé pracovní podmínky. Tato základní práva mají svůj mezinárodněprávní základ v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 8) a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (čl. 22),
které byly vyhlášeny pod č. 120/1976 Sb.
Svůj nezpochybnitelný význam mají pro právní úpravu sociálního dialogu
i některé úmluvy Mezinárodní organizace práce. Z úmluv, které byly ratifikovány, je nutné v souvislosti se sociálním dialogem vyzdvihnout zejména Úmluvu
č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se (č. 489/1990 Sb.)
a Úmluvu č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 470/1990
Sb.). Pokud se týká dosud neratifikovaných úmluv Mezinárodní organizace práce, je třeba upozornit zejména na Úmluvu č. 151 o ochraně práva na organizování a procesu stanovení podmínek zaměstnávání ve veřejných službách a Úmluvu
č. 154 o kolektivním vyjednávání.
Dalším významným mezinárodně právním dokumentem je Evropská sociální charta. Tento dokument ukládá státům, které ho podepsaly a ratifikovaly, zajistit, aby vnitrostátní právní předpisy nebránily svobodě pracovníků a zaměstnavatelů vytvářet místní, národní nebo mezinárodní organizace k ochraně jejich hospodářských a sociálních zájmů nebo se k takovým organizacím připojit (čl. 5).
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Další ustanovení pak státům – s cílem zajistit účinný výkon práva kolektivně
vyjednávat – ukládá podporovat společné konzultace mezi pracovníky a zaměstnavateli, mechanismy pro dobrovolné vyjednávání mezi zaměstnavateli nebo
organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi pracovníků za účelem stanovení
pracovních podmínek kolektivními smlouvami a vytvoření a využívání vhodných
mechanismů pro smírčí a dobrovolné rozhodčí řízení pro urovnání pracovních
sporů. Státy mají dále za povinnost uznat právo pracovníků a zaměstnavatelů na
kolektivní akci v případě konfliktu zájmů, včetně práva na stávku.
Na úrovni právních předpisů zákonné právní síly považujeme za hlavní
prameny sociálního dialogu zákoník práce a zákon o kolektivním vyjednávání.
Prameny sociálního dialogu jsou například ta ustanovení zákoníku práce, která
ukládají zaměstnavateli o určitých záležitostech rozhodnout v dohodě s odborovou organizací, případně je s odborovou organizací projednat (povinnost projednat s odborovou organizací výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru,
povinnost vydat pracovní řád s předchozím souhlasem odborové organizace atd.).
Tato pravidla obsažená v zákoníku práce totiž předpokládají, že na jejich základě
dojde k jednání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, a tedy i k určitému typu sociálního dialogu.
Stěžejní část právní úpravy sociálního dialogu shledáváme v právní úpravě
kolektivního vyjednávání, které je nepochybně nejvýznamnější podmnožinou
vztahů souhrnně označovaných jako sociální dialog. Kolektivní vyjednávání
a sociální dialog jsou pojmy natolik obsahově blízké, že mnohdy splývají
v jedno, resp. bývají používány zástupně. Ačkoli nepovažujeme chápání pojmu
kolektivní vyjednávání v širším slova smyslu, jež se pak významově a obsahově
kryje s pojmem sociální dialog, za věcně chybné, pro účely této kapitoly vycházejme z chápání kolektivního vyjednávání v užším slova smyslu, tedy jako takový typ sociálního dialogu, jehož obsahem je jednání sociálních partnerů směřující
k uzavření kolektivní smlouvy.
V českém prostředí se uplatňují dva základní typy kolektivního vyjednávání,
a to vyjednávání na podnikové úrovni, směřující k uzavření podnikové kolektivní
smlouvy, a vyjednávání na úrovni odvětvové, jehož cílem je uzavření kolektivní
smlouvy vyššího stupně.

Právní úprava uzavírání podnikové kolektivní smlouvy
Kolektivní vyjednání na podnikové úrovni můžeme považovat za stěžejní
část sociálního dialogu, na kterou dopadá poměrně podrobná právní úprava. Tu
část právní úpravy vztahující se ke kolektivnímu vyjednávání na podnikové
úrovni, upravující postup při uzavírání kolektivní smlouvy, nalezneme v ustanoveních § 8 a následujících zákona o kolektivním vyjednávání. Další pravidla,
týkající se zejména platnosti, účinnosti a závaznosti, ale také obsahu kolektivní
smlouvy, obsahuje zákoník práce.
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Podniková kolektivní smlouva
Kolektivní smlouva je zvláštním pracovněprávním institutem. Pokud se týká
její právní povahy, jedná se o smlouvu, tedy dvoustranný právní úkon. Na druhé
straně je kolektivní smlouva rovněž pramenem práva. S ohledem na to jsou kolektivní smlouvy označovány jako tzv. normativní smlouvy. Normativní povaha
kolektivní smlouvy vyplývá ze skutečnosti, že se vztahuje na blíže neurčený
okruh subjektů (kolektiv zaměstnanců zaměstnavatele, který se může v průběhu
času měnit), kterým na základě této smlouvy vznikají soudně vymahatelná práva
(nároky). To vyplývá mimo jiné z ustanovení § 25 odst. 4 zákoníku práce, podle
něhož se práva, která vznikla z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům,
uplatňují a uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Uvedené dvojjediné povaze kolektivní smlouvy odpovídá rovněž základní
dělení obsahu kolektivních smluv. Rozlišuje se část obligační, jež zakládá závazky smluvních stran, nemá normativní povahu, a není tedy pramenem práva. Část
normativní je ta, která zakládá vymahatelná práva jednotlivých zaměstnanců,
a proto ji považujeme za pramen pracovního práva. Vedle těchto částí můžeme
v některých kolektivních smlouvách identifikovat i část proklamativní obsahující
ujednání spíše deklaratorního či symbolického charakteru, jež nezakládají závazky a nejsou ani pramenem práva.
Výchozí pravidlo týkající se obsahu kolektivních smluv obsahuje § 23
odst. 1 zákoníku práce, podle něhož lze v kolektivní smlouvě upravovat mzdová
nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva
a povinnosti účastníků smlouvy. Pokud se mzdových, platových a dalších práv
zaměstnanců týká, je jejich úprava v kolektivní smlouvě z pohledu zákona nejen
možná, nýbrž i preferovaná, neboť výše citované ustanovení výslovně určuje, že
tato práva by měla být upravena především v kolektivní smlouvě.
Tato preference kolektivní smlouvy pro sjednání práv zaměstnanců v pracovněprávních vztazích vypovídá o významu a důležitosti kolektivní smlouvy
jako nástroje pro dosažení sociálního smíru mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Podle platné právní úpravy mohou být totiž práva zaměstnanců, včetně práv
mzdových a platových, určována zaměstnavatelem jednostranně ve vnitřním
předpise. V zájmu dosažení dlouhodobě stabilních a kvalitních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, což je bezpochyby oboustranně prospěšný stav, je
ovšem vhodné, je-li stanovení těchto práv zaměstnanců obsahem kolektivní
smlouvy, a je tedy podpořeno souhlasem zástupce zaměstnanců, kterého bylo
dosaženo v kolektivním vyjednávání.
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Subjekty kolektivní smlouvy
Podnikovou kolektivní smlouvu uzavírá zaměstnavatel a odborová organizace. Žádný jiný subjekt, působící ve smyslu zákoníku práce jako zástupce zaměstnanců (např. rada zaměstnanců), právo kolektivně vyjednávat a uzavřít kolektivní
smlouvu nemá.
Kdo je oprávněn za zaměstnavatele v rámci kolektivního vyjednávání jednat
a kdo je oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu, vyplývá z obecné úpravy jednání
zaměstnavatele. Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, pak ve smyslu § 11 odst. 2
zákoníku práce platí, že kolektivní smlouvu může uzavřít sama tato fyzická osoba, případně osoba jí pověřená. Bude-li zaměstnavatelem právnická osoba, je
třeba příslušnou právní úpravu hledat v občanském, resp. i obchodním, zákoníku.
Z ustanovení § 20 občanského zákoníku vyplývá, že za zaměstnavatele – právnickou osobu jedná její statutární orgán, případně členové či zaměstnanci tohoto
zaměstnavatele, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby
nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Z obchodního zákoníku pak vyplývá, že statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou
všichni společníci, statutárním orgánem komanditní společnosti všichni komplementáři, u společnosti s ručením omezením jednatel (nebo jednatelé) a u akciové
společnosti a družstva představenstvo.
Pokud je zaměstnavatelem stát, práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích vykonává příslušná organizační složka státu. Právní úkony činí, a tedy
i kolektivní smlouvu uzavírají, vedoucí organizační složky státu, případně další
zaměstnanci za podmínek stanovených zákonem o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích.
Za odborovou organizaci uzavírá kolektivní smlouvu její orgán, který je
k tomu určený stanovami odborové organizace, případně jiným aktem vydaným
na základě stanov. V každém případě je určení tohoto orgánu interní záležitostí
odborové organizace, která nemůže být zaměstnavatelem nijak kontrolována či
přezkoumávána. Odborová organizace, která u zaměstnavatele působí, uzavírá
kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.
Základní a nejčastěji se uplatňující model, podle kterého uzavírá podnikovou kolektivní smlouvu jeden zaměstnavatel a jedna odborová organizace, která
u něj působí, nelze považovat za jediný možný. V českých podmínkách sice takové kolektivní smlouvy nejsou příliš obvyklé, nicméně není vyloučeno, aby
byla podniková kolektivní smlouva uzavřena i více zaměstnavateli. Druhou
smluvní stranou může být v takovém případě jedna odborová organizace působící
u všech těchto zaměstnavatelů, případně více odborových organizací, které se
shodnou na společném postupu.
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost situaci, kdy u jednoho zaměstnavatele působí více odborových organizací. V takovém případě ve smyslu § 24
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odst. 2 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel jedná o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi. Zákon dále stanoví, že odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně
a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a se zaměstnavatelem jinak.1
Obsahem takové dohody může být například to, že kolektivní smlouvu uzavře za všechny odborové organizace pouze jedna nebo některé z nich, případně
že kolektivní vyjednávání povede společný orgán odborových organizací (koordinační výbor), který bude ustaven. Upozornit je třeba na to, že tato dohoda musí
být uzavřena nejen mezi odborovými organizacemi, nýbrž i se zaměstnavatelem.
Zákon sice v souvislosti s uvedenou dohodou netrvá na písemné formě, nicméně
s ohledem na důležitost této dohody pro celý průběh kolektivního vyjednávání
a na právní jistotu jeho účastníků by písemná forma jednoznačně měla být dodržena. Dohoda by v ideálním případě měla být uzavřena už před začátkem kolektivního vyjednávání a měla by jednoznačně vymezit postup, který se při kolektivním vyjednávání uplatní.
Situace, kdy k uzavření dohody více odborových organizací o společném
postupu nedojde, může v nejhorším případě vést až k zablokování kolektivního
vyjednávání, neboť žádná odborová organizace nesmí být z kolektivního vyjednávání vyloučena. V praxi bývají tyto situace někdy řešeny tak, že každá odborová organizace uzavře se zaměstnavatelem vlastní kolektivní smlouvu. Z platné
právní úpravy je sice možné vyvozovat zásadu, podle níž by u zaměstnavatele
měla být uzavřena jedna kolektivní smlouva, nicméně jednoznačné zachycení
tohoto principu v textu zákona chybí. Větší počet kolektivních smluv uzavřených
u zaměstnavatele tedy nezpůsobuje jejich neplatnost.
Z právního hlediska tím ovšem vzniká poměrně komplikovaná situace, neboť obecně platí, že kolektivní smlouva (tedy každá kolektivní smlouva) se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele. Další významnou okolností, kterou
je třeba brát v potaz, je zásada rovného zacházení, v jejímž smyslu musí zaměstnavatel zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace. Z právní úpravy je dovozováno, že nerovné zacházení zaměstnavatele
se zaměstnanci není v rozporu se zákonem tehdy, má-li k němu zaměstnavatel
vážné a objektivní důvody vyplývající z povahy pracovních činností nebo z jiných významných okolností souvisejících s výkonem práce. Na základě toho lze
dovodit, že z pohledu rovného zacházení mohou obstát kolektivní smlouvy uzavřené pro samostatná pracoviště zaměstnavatele, jako je podnik či organizační
jednotka. V jiných případech je ovšem třeba k možnosti uzavřít u jednoho za1

Právní úprava, která stanovila možnost zaměstnavatele uzavřít v případě, že by se odborové organizace na společném postupu neshodly, kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo odborovými organizacemi, které mají u zaměstnavatele největší počet členů,
byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 12. března (Pl. ÚS 82/06).
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městnavatele více kolektivních smluv přistupovat velmi obezřetně a spíše se snažit o to, aby se jednotlivé organizace působící u zaměstnavatele shodly na společném postupu a na uzavření jediné podnikové kolektivní smlouvy.

Platnost, účinnost a závaznost kolektivní smlouvy
Normativní povaha kolektivní smlouvy vyplývá mimo jiné z té skutečnosti,
že je rozlišována její platnost, účinnost a závaznost.
Platnost kolektivní smlouvy
Jednou z podmínek platnosti kolektivní smlouvy je, že vyhoví podmínkám
kladeným na její formální provedení. Ustanovení § 27 odst. 2 zákoníku práce
totiž vyžaduje, aby kolektivní smlouva byla uzavřena písemně a podepsána
účastníky na téže listině. Okamžikem takového podpisu se kolektivní smlouva
stane platnou. Za výjimku z tohoto pravidla lze považovat § 13 odst. 6 zákona
o kolektivním vyjednávání, podle něhož je ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy tato smlouva platně uzavřena doručením rozhodnutí rozhodce smluvním stranám.
K tomu, aby byla kolektivní smlouva platná, je třeba kromě dodržení požadované formy trvat i na dodržení dalších náležitostí právního úkonu, upravených
v ustanoveních § 34 a následujících občanského zákoníku. Musí zde tedy figurovat skutečná, omylu prostá, svobodná a vážná vůle kolektivní smlouvu uzavřít.
Projev této vůle musí být srozumitelný a určitý. Plnění, které je předmětem kolektivní smlouvy, musí být možné a dovolené. V neposlední řadě pak kolektivní
smlouva nesmí být v rozporu s dobrými mravy a se zákonem, případně zákon
obcházet.
Další podmínku platnosti, kterou lze považovat za zvláštní náležitost kolektivní smlouvy, stanoví § 27 odst. 1 zákoníku práce. Podle něj nesmí podniková
kolektivní smlouva upravovat práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
zaměstnanců v menším rozsahu než případná kolektivní smlouva vyššího stupně,
která je pro zaměstnavatele závazná buď z titulu jeho členství v organizaci zaměstnavatelů, která ji uzavřela, nebo na základě rozšíření její závaznosti.
V případě, kdy by některá z výše uvedených náležitostí nebyla splněna, by
zde byl dán důvod pro neplatnost kolektivní smlouvy. I na kolektivní smlouvu se
nicméně vztahuje princip relativní neplatnosti právních úkonů zakotvený v ustanovení § 20 zákoníku práce. Podle něj platí, že jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se tento úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Pokud by tedy kolektivní smlouva trpěla vadou vyplývající z toho, že nevyhovuje některé z požadovaných náležitostí právních úkonů, je nutné se této neplatnosti dovolat, neboť než se tak stane, je i přes
důvod neplatnosti považována za platnou. K platnému dovolání se neplatnosti
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zcela postačí, pokud např. jedna ze smluvních stran kolektivní smlouvy prokazatelně (nejlépe písemně) oznámí druhé straně, že smlouvu, případně její část, považuje za neplatnou a tímto se této neplatnosti dovolává. Rozhodně není nutné se
neplatnosti právního úkonu dovolat u soudu, jak mylně tvrdí někteří autoři. Je
ovšem třeba upozornit na skutečnost, že právo dovolat se neplatnosti kolektivní
smlouvy se promlčí v tříleté obecné promlčecí době.
Druhou větu § 20 zákoníku práce, která stanoví, že neplatnosti se nemůže
dovolat ten, kdo ji sám způsobil, nelze automaticky vykládat tak, že se neplatnosti nemůže dovolat žádná ze smluvních stran kolektivní smlouvy. Toto pravidlo by
se mohlo uplatnit pouze při zjevném záměru některé ze smluvních stran způsobit
neplatnost kolektivní smlouvy. Takový záměr ovšem nelze dovodit ze samotného
podpisu této smlouvy její smluvní stranou.
Pro kolektivní smlouvu se uplatní rovněž § 41 občanského zákoníku upravující částečnou neplatnost právních úkonů. Platí, že vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část smlouvy, stává se neplatnou pouze tato část, pokud z povahy
nebo obsahu smlouvy, případně z okolností, za nichž došlo k jejímu uzavření,
nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu.
Účinnost kolektivní smlouvy
Účinnost kolektivní smlouvy je období, na které se tato smlouva sjednává
a ve kterém zakládá práva a povinnosti, které jsou jejím obsahem. Konkrétní
doba účinnosti kolektivní smlouvy záleží samozřejmě na ujednání smluvních
stran. V praxi se poměrně často objevují kolektivní smlouvy uzavírané na dobu
jednoho roku, který se kryje buď s rokem kalendářním, ale mnohdy s rokem fiskálním, čemuž právní úprava nebrání. Poměrně časté jsou ovšem i kolektivní
smlouvy uzavírané na delší časové období, např. dva či tři roky. Jestliže je ukončení účinnosti kolektivní smlouvy vázáno na splnění podmínky, musí kolektivní
smlouva obsahovat určení nejzazší doby účinnosti. Otázkou ovšem je, jaký následek by mělo, pokud by kolektivní smlouva s koncem účinnosti vázaným na
splnění podmínky nejzazší dobu účinnosti nevymezovala. Zákon (§ 26 odst. 1
věta třetí zákoníku práce) pro takový případ žádné řešení neposkytuje a bylo by
tedy vhodné uvažovat v souvislosti s touto pochybností o legislativní úpravě.
Podle § 26 odst. 1 zákoníku práce je možné uzavřít kolektivní smlouvu rovněž na dobu neurčitou. V takovém případě lze kolektivní smlouvu vypovědět při
dodržení zákonem stanovené šestiměsíční výpovědní doby, která začíná prvním
dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi účastníkovi kolektivní
smlouvy. Kolektivní smlouvu lze přitom vypovědět nejpozději po uplynutí šesti
měsíců od data její účinnosti. V souvislosti s tím se často tvrdí, že kolektivní
smlouva uzavřená na dobu neurčitou bude účinná nejméně třináct měsíců. Tento
výklad ovšem není úplně přesný. Lze si totiž představit, že kolektivní smlouva na
dobu neurčitou bude uzavřena s účinností např. od 20. ledna 2009. Právo ji vypo23
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vědět nastane po uplynutí šesti měsíců od data její účinnosti, tedy 20. července
2009. Pokud by v daném případě byla výpověď doručena do konce července,
výpovědní doba by skončila 1. února 2010 a kolektivní smlouva by tedy byla
účinná 12 měsíců a 10 dnů.
Účinnost kolektivní smlouvy začíná prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období, pokud doba účinnosti některých práv nebo povinností nebyla v kolektivní smlouvě sjednána odchylně. Z toho se dovozuje, že účinnost kolektivní smlouvy lze sjednat i zpětně,
což představuje v porovnání s jinými smlouvami určitou zvláštnost. Platí tedy, že
i kdyby byla kolektivní smlouva podepsána 10. dubna 2009, ale doba její účinnosti byla stanovena od 1. ledna 2009, vznikla by na základě této smlouvy zaměstnancům práva již od 1. ledna 2009 a tato práva by případně musela být zaměstnavatelem uspokojena zpětně.
Pokud se týká možnosti sjednat účinnost některých závazků odchylně, význam této možnosti je dán především u normativních závazků, kdy se strany
zpravidla dohodnou, že některé závazky přesáhnou dobu účinnosti kolektivní
smlouvy, aby bylo možné ještě před uzavřením nové kolektivní smlouvy poskytovat plnění podle dosavadní kolektivní smlouvy.
Podle § 8 odst. 4 zákona o kolektivním vyjednávání pak platí, že 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 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. Smyslem tohoto ustanovení je zajistit kontinuitu kolektivního vyjednávání a nahrazení staré kolektivní smlouvy novou.
Závaznost kolektivní smlouvy
Kolektivní smlouva se stává závaznou jejím platným uzavřením. Závazná
pak přestává být skončením doby její účinnosti.
Podle § 25 odst. 1 zákoníku práce je podniková kolektivní smlouva závazná
pro její účastníky. Závazná je také pro zaměstnance, za které odborová organizace kolektivní smlouvu uzavřela.
Ke zvláštní situaci může ohledně závaznosti kolektivní smlouvy dojít
v případě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338
a následujících zákoníku práce. Dochází-li k přechodu práv a povinností na přejímajícího zaměstnavatele, přechází na něj i práva a povinnosti vyplývající
z kolektivní smlouvy platné u zaměstnavatele dosavadního, aniž by byl smluvní
stranou této kolektivní smlouvy. Tato převzatá kolektivní smlouva bude ovšem
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závazná pouze pro zaměstnance, na které se vztahovala u dosavadního zaměstnavatele.
V souvislosti s tím může dojít k situaci, kdy pro některé zaměstnance přejímajícího zaměstnavatele bude závazná kolektivní smlouva, ovšem pro ty zaměstnance, kteří byli u zaměstnavatele zaměstnáni před realizací přechodu práv
a povinností, kolektivní smlouva závazná nebude. Tento stav, který z faktického
pohledu (de facto) bude představovat nerovné zacházení se zaměstnanci, ovšem
nelze považovat za diskriminaci nebo nerovné zacházení z pohledu právního (de
iure). K nerovnému zacházení totiž nedochází na základě rozhodnutí zaměstnavatele, nýbrž právě na základě objektivní skutečnosti, jíž je přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a proto nelze zaměstnavatele v souvislosti
s tímto nerovným přístupem k zaměstnancům jakkoli sankcionovat.

Postup při uzavírání kolektivní smlouvy
Proces uzavírání kolektivní smlouvy upravuje zákon o kolektivním vyjednávání ve svém ustanovení § 8. Výchozím bodem právní úpravy je, že smluvní
strany mají povinnost kolektivně vyjednávat, tedy jednat o uzavření kolektivní
smlouvy. Z této povinnosti ovšem rozhodně nelze dovozovat povinnost kolektivní smlouvu uzavřít.
Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně. Tento
písemný návrh přitom musí obsahovat vedle označení účastníků navrhované
smlouvy také všechny její náležitosti, jinak by jej za návrh způsobující zahájení
kolektivního vyjednávání nebylo možné považovat.
Na základě doručeného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy musí druhá
strana písemně odpovědět, a to nejpozději do sedmi pracovních dnů, není-li mezi
smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná. Smyslem této povinnosti je zabránit
průtahům, případně úmyslnému bojkotování kolektivního vyjednávání. Písemná
odpověď druhé smluvní strany musí obsahovat vyjádření k těm návrhům smlouvy, které nepřijala. Jestliže k tomuto případnému vyjádření druhý účastník připojí
vlastní návrhy na obsah kolektivní smlouvy, resp. požaduje změny původního
návrhu, považuje se tento protinávrh za nový návrh, který bude předmětem dalšího vyjednávání.
Jestliže druhý účastník ve svém vyjádření požaduje změny původního návrhu, jde o nový návrh (tzv. protinávrh). V takovém případě nedojde automaticky
k uzavření kolektivní smlouvy s těmito změnami, a smluvní strany spolu musí
dále o obsahu kolektivní smlouvy jednat.
Zákon nijak neomezuje počet takovýchto „kol“ vyjednávání, tedy podávání
vzájemných návrhů a protinávrhů. Ideálním případem samozřejmě je, pokud
smluvní strany v rozumné době po podání prvního návrhu a vyjádření k němu
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naleznou smluvní konsensus a kolektivní smlouvu uzavřou. Situace, v níž ani po
dlouhém jednání není možné smluvního konsensu dosáhnout, může přejít až ve
spor o uzavření kolektivní smlouvy.
Obecně platí, že zaměstnavatel a odborová organizace jsou povinni vzájemně spolu jednat a poskytovat si další požadovanou součinnost, pokud nebude
v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. Právní úprava nezapomíná ani na zaměstnance, kterých se kolektivní smlouva týká především. Výslovně je stanoveno
právo zaměstnance na informace o průběhu kolektivního vyjednávání a právo na
předkládání podnětů pro kolektivní vyjednávání.
Do kolektivní smlouvy mohou smluvní partneři zapracovat možnost její
změny, případně se mohou dohodnout i na tom, kterých závazků se možnost
změny má týkat. Při navrhování, projednávání a přijímání změn v kolektivní
smlouvě se postupuje stejně jako při uzavírání kolektivní smlouvy, což znamená,
že i jednání o změně kolektivní smlouvy může přerůst v kolektivní právní spor.
Z ustanovení § 8 odst. 4 zákona o kolektivním vyjednávání, jež výše uvedené pravidlo obsahuje, dovozujeme, že pokud si smluvní strany možnost změny
v kolektivní smlouvě nesjednají, nemá ani jedna z nich povinnost návrhu na
změnu kolektivní smlouvy vyhovět a o této změně jednat. Tento výklad je logický i s ohledem na smysl právní úpravy, kterým je zajistit stabilitu pracovněprávních vztahů a faktické naplnění dosaženého konsensu sociálních partnerů v rámci
těchto vztahů. Máme ovšem za to, že v zájmu dosažení úplné právní jistoty by
měla být právní úprava doplněna tak, aby z ní zřetelně plynulo, že nesjednání
možnosti změny kolektivní smlouvy způsobuje, že smluvní strana nemá povinnost na základě takového návrhu kolektivně vyjednávat.

Uložení kolektivní smlouvy a seznámení s jejím obsahem
Dojde-li k úspěšnému uzavření kolektivní smlouvy, mají její účastníci podle
§ 29 zákoníku práce povinnost seznámit zaměstnance s jejím obsahem, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Konkrétní způsob informování zaměstnanců si strany mohou dojednat přímo v kolektivní smlouvě. Povinnost seznámit
zaměstnance s obsahem kolektivní smlouvy se vztahuje i na přijaté změny kolektivní smlouvy.
Zaměstnancům, kteří vstoupí do pracovního poměru u zaměstnavatele, u něhož je kolektivní smlouva uzavřena, musí zaměstnavatel ve smyslu § 37 odst. 1
nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru předat písemnou
informaci mimo jiné také o této kolektivní smlouvě a jejích účastnících.
Uzavřené kolektivní smlouvy jsou smluvní strany ve smyslu § 9 odst. 4 zákona o kolektivním vyjednávání povinny uschovávat po dobu nejméně pěti let od
skončení doby jejich účinnosti.
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Sankce za nedodržení povinností při uzavírání kolektivní smlouvy
V souvislosti s právní úpravou postupu při uzavírání kolektivní smlouvy se
nezřídka objevují pochybnosti ohledně sankcí, které by mohly smluvní strany
stihnout v případě, kdy povinnosti stanovené zákonem o kolektivním vyjednávání nerespektují. Podle našeho názoru není vyloučeno, aby byl při vážném porušení procesních pravidel uzavírání kolektivní smlouvy dán důvod pro neplatnost
této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že se podle § 32 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání pro vztahy neupravené tímto zákonem subsidiárně použije
úprava obsažená v zákoníku práce, museli bychom i v daném případě na neplatnost kolektivní smlouvy aplikovat ustanovení § 20 zákoníku práce, a jednalo by
se tedy o neplatnost relativní (smlouva by se považovala za platnou, pokud by se
ten, kdo je neplatností dotčen, neplatnosti nedovolal).
Další otázkou, která v souvislosti s porušováním povinností stanovených zákonem o kolektivním vyjednávání vyvstává, je působnost kontrolních orgánů,
konkrétně orgánů inspekce práce. Působnost inspektorátů práce při výkonu kontrolní činnosti je vymezena v ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce). Podle § 3
odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce Státní úřad inspekce práce a inspektoráty
práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů,
z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva
nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům
s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce inspektorát
vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3. Při této činnosti je pak mimo
jiné kromě pokut oprávněn ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při kontrole, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění, vyžadovat písemné
zprávy o přijatých opatřeních a kontrolovat plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků (§ 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona o inspekci práce).
Z uvedeného vyplývá, že při své kontrolní činnosti je inspektorát práce povinen kontrolovat veškerá porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
spadajících do jeho působnosti, jak je vymezena v § 3 zákona. Tuto kontrolní
činnost orgánů inspekce práce je nutné považovat za významnou součást výkonu
státní správy spočívající ve veřejnoprávním dohledu nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Máme za to, že není možné tuto činnost omezovat pouze na
kontrolu dodržování některých ustanovení dotčených právních předpisů, jejichž
porušení je výslovně uvedeno jako skutková podstata přestupku či správního
deliktu. Takovýto výklad by byl příliš zužující a nepochybně rozporný se smyslem zákona o inspekci práce.
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Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací při kolektivním vyjednávání podle zákona o kolektivním vyjednávání jsou vztahy pracovněprávními. Tento zákon mimo jiné stanoví smluvním stranám, zaměstnavateli a odborové organizaci, v procesu vyjednávání kolektivní smlouvy určité povinnosti, které
byly popsány výše.
Kupříkladu platí, že pokud odborová organizace předloží zaměstnavateli písemný návrh na uzavření kolektivní smlouvy, má právo obdržet od zaměstnavatele ve stanovené lhůtě písemnou odpověď, ve které se zaměstnavatel vyjádří
k těm návrhům, které nepřijímá. Mimo to má odborová organizace rovněž právo
na to, aby s ní zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy jednal a poskytoval
jí požadovanou součinnost. Zákon o kolektivním vyjednávání tedy zřejmě je
právním předpisem, ze kterého odborové organizaci (jejímu příslušnému odborovému orgánu) vznikají práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích,
a jako takový spadá na základě § 3 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce do
kontrolní pravomoci inspektorátů práce.
Inspektorát práce je tedy oprávněn (na základě vlastního rozhodnutí) i povinen (na základě obdrženého podnětu) vykonávat kontrolu nad dodržováním povinností při kolektivním vyjednávání podle zákona o kolektivním vyjednávání,
a to i přesto, že porušení těchto povinností není skutkovou podstatou přestupku
nebo správního deliktu podle zákona o inspekci práce.
V případě, že inspektorát zjistí porušení povinností při kolektivním vyjednávání, jehož účelem je uzavření kolektivní smlouvy, měl by postupovat v souladu
s § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona o inspekci práce a uložit zaměstnavateli opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, včetně přiměřené lhůty k jejich
odstranění a kontroly plnění těchto opatření.

Vztah kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu
Pravidla pro vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele jsou upravena
v ustanovení § 305 zákoníku práce. Jedná se o nástroj, kterým může zaměstnavatel jednostranně určit mzdová, platová nebo další práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Právě tento obsah vypovídá o určitých styčných bodech vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy. Jinak je ovšem právní i faktická povaha
vnitřního předpisu a kolektivní smlouvy značně odlišná.
Zatímco kolektivní smlouva je, jak bylo výše vysvětleno, dvoustranným
právním úkonem s normativními účinky, vnitřní předpis je jakýmsi vnitropodnikovým „zákonem“ zaměstnavatele, tedy, jak už ze samotného tohoto vymezení
vyplývá, jednostranným aktem zaměstnavatele. Ohledně právní povahy vnitřních
předpisů neexistuje v teorii pracovního práva jednoznačná shoda, neboť se lze
setkat s názorem, podle něhož je vnitřní předpis zaměstnavatele právní úkon.
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Podle našeho názoru ovšem vnitřní předpis zaměstnavatele právním úkonem není
a je třeba na něj pohlížet spíše jako na jakýsi normativní akt svého druhu.
Původní právní úprava obsažená v § 305 odst. 1 zákoníku práce počítala
s tím, že tyto vnitřní předpisy stanovící jednostranným způsobem mzdová, platová a další práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích bude zaměstnavatel
vydávat jen tehdy, jestliže u něj nepůsobí odborová organizace, popřípadě pokud
u něj odborová organizace působí, pak jen tehdy, obsahuje-li kolektivní smlouva
zmocnění k vydání vnitřního předpisu. Záměrem této právní úpravy bylo upřednostnit před jednostranným normováním práv zaměstnanců zaměstnavatelem
kolektivní vyjednávání a tím v pracovním právu posílit prvky smluvní svobody
a zdůraznit důležitost utváření pracovněprávních podmínek na smluvním základu.
Uvedená právní úprava (část první věty a celá věta druhá § 305 odst. 1 zákoníku práce) byla ovšem zrušena nálezem Ústavního soudu, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů (nález byl vyhlášen 14. dubna 2008
pod číslem 116/2008 Sb.). Ústavní soud totiž vyhověl návrhu na zrušení části
ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce, když přisvědčil argumentaci obsažené
v Návrhu na zrušení některých ustanovení zákoníku práce, podle které byla touto
právní úpravou vydávání vnitřních předpisů omezena autonomie vůle zaměstnavatele a realizace jeho práva disponovat vlastním majetkem.
Od data účinnosti zmíněného nálezu Ústavního soudu může tedy na základě
nového znění § 305 odst. 1 zákoníku práce vnitřní předpis stanovící mzdová,
platová či jiná práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích vydat i zaměstnavatel, u něhož odborová organizace působí, aniž by k tomu bylo nutné zmocnění v kolektivní smlouvě.
Popsaná změna ovšem nijak nezasahuje do práva odborových organizací kolektivně vyjednávat a navrhovat v rámci kolektivního vyjednávání i jednání
o mzdových, platových a jiných právech zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Zaměstnavatel pak v žádném případě nemůže vyjednávání o těchto otázkách odmítnout s poukazem na to, že v této oblasti vydal vnitřní předpis. Platí
ovšem, že chce-li odborová organizace vyjednávat o právech zaměstnanců, nemůže se tak jako před účinností uvedeno nálezu Ústavního soudu spoléhat na to,
že s ní zaměstnavatel bude jednat automaticky, a je nutné, aby využila nástrojů
upravených v zákoně o kolektivním vyjednávání.
V praxi se po změně ustanovení § 305 odst. 1 zákoníku práce bude třeba vypořádat se situacemi, kdy budou práva zaměstnanců upravena jak v kolektivní
smlouvě, tak i ve vnitřním předpise (např. pokud zaměstnavatel vydá vnitřní
předpis a poté bude uzavřena kolektivní smlouva). V takovém případě je třeba
mít na paměti ustanovení § 307 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož platí, že
obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv
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a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci
příslušet více stejných práv, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které
zaměstnanec určí.

Právní úprava uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně
Sociální dialog na odvětvové úrovni
Vedle kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni se v našich podmínkách uplatňuje rovněž vyjednávání na úrovni odvětvové. Na této úrovni dochází
k uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Tyto kolektivní smlouvy představují velmi významný nástroj úpravy pracovněprávních vztahů, neboť mohou
podstatným způsobem ovlivňovat hospodářské i sociální podmínky a konkurenceschopnost jednotlivých zaměstnavatelů v rámci příslušného odvětví a konec
konců i celého odvětví v rámci mezinárodní hospodářské soutěže.
Hlavním cílem kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni je nastavit
prostřednictvím kolektivních smluv vyššího stupně jednotné standardy pracovních podmínek zaměstnanců respektující specifika určitých odvětví, jejich technickou, technologickou i celkovou ekonomickou situaci. Výsledkem kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni by pak měla být na jedné straně dostatečná
ochrana oprávněných zájmů zaměstnanců a na straně druhé vytvoření východiska
pro spravedlivé podmínky při provozování činnosti zaměstnavatelů v rámci hospodářské soutěže, umožňující ekonomický rozvoj a dobré hospodářské výsledky.
Kolektivní smlouva vyššího stupně a postup jejího uzavírání
Subjekty kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni, a tedy i smluvními
stranami kolektivní smlouvy vyššího stupně, bývají zpravidla odborové svazy
a organizace zaměstnavatelů. Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou pak závazné pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, jež uzavřela
kolektivní smlouvu vyššího stupně, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti
kolektivní smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili. Kolektivní smlouva
vyššího stupně se může stát závaznou i pro zaměstnavatele, kteří nejsou členem
zaměstnavatelské organizace, která je její smluvní stranou, a to pokud na ně byla
kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena postupem upraveným v zákoně
o kolektivním vyjednávání.
Platí, že i z kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou zaměstnancům vznikat jednotlivá práva. Je ovšem možné, aby i u zaměstnavatele, pro nějž je závazná kolektivní smlouva vyššího stupně, došlo k uzavření podnikové kolektivní
smlouvy. Taková podniková kolektivní smlouva je ovšem podle ustanovení § 27
odst. 1 zákoníku práce neplatná v té části, která upravuje práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně. Nic ovšem nebrání tomu, aby podniková kolektivní smlouva
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zajišťovala zaměstnancům větší rozsah práv než uzavřená kolektivní smlouva
vyššího stupně.
Pokud se týká postupu při uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně, výchozím bodem je, že právní úprava postupu při uzavírání kolektivní smlouvy je
pouze jedna, a právě ta se tedy vedle sjednávání podnikových kolektivních smluv
uplatní i pro sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně. Lze tedy bez dalšího
odkázat na výše popsanou úpravu postupu při uzavírání podnikových kolektivních smluv.
Rozsah pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami vyššího stupně
Ve srovnání s ostatními evropskými státy má Česká republika v oblasti kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni poměrně značné rezervy, a to nejen
z hlediska rozsahu závaznosti, tj. počtu podniků i zaměstnanců, na které se tyto
smlouvy vztahují, ale i z hlediska významu těchto kolektivních smluv pro utváření podmínek pracovněprávních vztahů. V řadě evropských zemí se totiž můžeme setkat s tím, že kolektivní smlouvy vyššího stupně významně doplňují, případně i částečně nebo zcela nahrazují, platnou pracovněprávní legislativu, a představují tedy v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců nejvýznamnější pramen
práva.
Kolektivní smlouvy vyššího stupně se v České republice podle odhadů
(přesná evidence není vedena ani statisticky zjišťována) vztahují na přibližně
25 % zaměstnanců, což je z hlediska mezinárodního srovnání s jinými evropskými zeměmi číslo velmi malé. Do tohoto počtu je přitom nutné zahrnout nejen
zaměstnance zaměstnavatelů, za které uzavřela kolektivní smlouvu vyššího stupně organizace zaměstnavatelů, jejímiž členy jsou, ale také zaměstnance zaměstnavatelů, na které byly kolektivní smlouvy vyššího stupně rozšířeny prostřednictvím institutu rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně.
Nízká úroveň závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je často odůvodňována tím, že počet zaměstnavatelů, kteří jsou členy organizací zaměstnavatelů, které uzavírají kolektivní smlouvy vyššího stupně, je malý. To do značné
míry odpovídá skutečnosti, ačkoli důvody nízkého významu a nedostatečného
rozsahu pokrytí kolektivními smlouvami vyššího stupně jsou širší. Nepochybně
mezi ně patří i specifický průběh privatizace v České republice a podmínky, za
nichž do země přicházeli zahraniční investoři, stejně tak jako nedostatečná tradice kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni způsobená historickým vývojem, kdy byla tržní ekonomika na dlouhou dobu nahrazena státem s centrálně
řízeným hospodářstvím, které ke svému fungování kolektivní vyjednávání v podobě, v jaké probíhá v podmínkách hospodářské soutěže, nepotřebovalo.
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Pro rok 2008 je sjednaných následujících 24 kolektivních smluv vyššího
stupně, které s uvedenou dobou platnosti uzavřely následující organizace:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenství těžařů ČR
Doba platnosti: 2007–2012, ve znění dodatku č. 1
OS ECHO a Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Doba platnosti: 2006–2008, ve znění dodatků č. 1 až 3
OS ECHO a Svaz chemického průmyslu
Doba platnosti: 2005–2008, ve znění dodatků č. 1 až 4
OS KOVO a Svaz sléváren
Doba platnosti: 2006–2011, ve znění dodatků č. 1 až 3
OS KOVO a Asociace leteckých výrobců
Doba platnosti: 2008
OS KOVO a Českomoravská elektrotechnická asociace
Doba platnosti: 2005–2008, ve znění dodatků č. 1 až 4
OS KOVO a Sdružení učňovských zařízení
Doba platnosti: 2007–2008
OS pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství,
Česko-moravské odborové sdružení a Svaz průmyslu papíru a celulózy
Doba platnosti: 2008
OS pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství
a Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
Doba platnosti: 2008
OS pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství
a Svaz zaměstnavatelů Veolia Voda Česká republika
Doba platnosti: 2008
OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a Asociace
textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Doba platnosti: 2007–2008, zvláštní část na rok 2008
OS Stavba České republiky, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v České republice
Doba platnosti: 2008–2010
OS pracovníků poštovních, telekomunikačních a novinových služeb a Český
svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku
Doba platnosti: 2006–2009, ve znění dodatku č. 1
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14) OS UNIOS, OS Transgas a Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svaz
Doba platnosti: 2008–2009
15) OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a Svaz bank a pojišťoven
Doba platnosti: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2012
16) Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu ČR a Svaz
obchodu a cestovního ruchu České republiky
Doba platnosti: 2008–2010
17) OS dopravy a Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy
Doba platnosti: 2006–2008
18) OS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu a Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Doba platnosti: 2007–2008
19) OS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu a Svaz výrobců bižuterie
Doba platnosti: 2008–2009
20) OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy – Sekce MHD a VSD a Svaz dopravy ČE – Sekce MHD
Doba platnosti: 2006–2008
21) OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy – Sekce silničního hospodářství a Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářství (pro příspěvkové organizace)
Doba platnosti: 2008
22) OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy – Sekce silničního hospodářství a Svaz dopravy ČR – Sekce
silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.)
Doba platnosti: 2008
23) OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR,
Zemědělský svaz České republiky a Českomoravský svaz zemědělských
podnikatelů
Doba platnosti: 2008
24) Odborový svaz energetiky a hornictví a Zaměstnavatelský svaz důlního
a naftového průmyslu – Společenství těžařů ČR
Doba platnosti: 2007–2009
Platná a účinná je dále rámcová kolektivní smlouva uzavřená na období
2006 až 2008 mezi Českomoravským OS civilních zaměstnanců armády, Samostatným odborovým sdružením zaměstnanců resortu a Ministerstvem obrany
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České republiky. Smlouva se vztahuje na 90 základních odborových organizací
a upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, pracovní
podmínky zaměstnanců, nároky zaměstnanců týkající se výše odstupného, odměn
při životním a pracovním jubileu zaměstnance, rozsahu pracovního volna při
důležitých osobních překážkách v práci (bez náhrady platu) nad rámec stanovený
v právních předpisech a další. Dále upravuje oblast zaměstnanosti (zveřejňování
volných míst, bližší podmínky sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou)
a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nejedná se ovšem o kolektivní smlouvu vyššího stupně v pravém slova
smyslu, neboť zaměstnavatelem je v daném případě stát, který se jako takový
nemůže sdružit na vyšší úrovni, a proto nemůže být v rámci kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni sociálním partnerem.
Právní úprava rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně
Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je institut uplatňovaný ve většině členských států Evropských společenství. Jeho smyslem je
učinit konkrétní kolektivní smlouvu vyššího stupně závaznou i pro ty zaměstnavatele daného odvětví, pro které nebyla závazná proto, že nejsou členy příslušné
organizace zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela.
Cílem tohoto institutu je tedy zejména sjednotit pracovněprávní podmínky
v odvětví a odstranit neopodstatněnou konkurenční výhodu těch zaměstnavatelů,
kteří tuto výhodu získávají díky nízkým nákladům souvisejícím s nepřiměřeně
nízkou cenou práce, jež se odráží ve velmi nízké úrovni mzdových a dalších práv
jejich zaměstnanců.
Postup při rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně
Závazný postup pro rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně je obsažen v ustanoveních § 7 a 7a zákona o kolektivním vyjednávání. Na řízení
o splnění zákonných podmínek pro rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně se subsidiárně používá zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou podle této úpravy
společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky (dále jen ministerstvo), že kolektivní
smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem odvětvové klasifikace ekonomických činností.
Sdělení ministerstva se vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní
smlouva vyššího stupně uzavřena organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví,
v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo příslušným vyšším odborovým
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orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní
smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců.
Tyto skutečnosti prokazují smluvní strany statistickými informacemi Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců a písemnými sděleními.
Organizace zaměstnavatelů je totiž povinna pro tyto účely písemně sdělit ministerstvu a organizaci zaměstnavatelů, která působí v tomtéž odvětví, na žádost
seznam zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový počet jejich zaměstnanců. Vyšší odborový orgán je povinen pro tyto účely písemně sdělit ministerstvu a vyššímu odborovému orgánu, který působí v tomtéž odvětví, na žádost
celkový počet zaměstnanců, za které jedná, a seznam zaměstnavatelů, u kterých
působí příslušná odborová organizace.
Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně musí být
písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost
rozšířena na další zaměstnavatele. Dále musí obsahovat seznamy zaměstnavatelů,
pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, a celkový počet jejich
zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy odvětvové klasifikace ekonomických činností, nebo celkový počet zaměstnanců, za
které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený, tedy seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu,
a celkový počet jejich zaměstnanců a počet zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, který působí v tomtéž odvětví, tedy seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód odvětvové klasifikace ekonomických činností.
K návrhu je dále třeba připojit znění kolektivní smlouvy vyššího stupně
v písemné a elektronické podobě.
Pokud návrh nesplňuje stanovené náležitosti, vyzve ministerstvo smluvní
strany k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu, a stanoví jim
k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud nedostatky neodstraní,
popřípadě návrh nedoplní, nebude možné sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně vyhlásit.
Jsou-li splněny všechny stanovené podmínky a návrh obsahuje požadované
náležitosti, zašle ministerstvo bez zbytečného odkladu, nejdříve však po uplynutí
lhůty patnácti dnů ode dne doručení návrhu, sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně k vyhlášení do Sbírky zákonů. Ve sdělení uvede též
místo, kde se lze seznámit s obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž
závaznost se rozšiřuje na další zaměstnavatele. Ministerstvo zároveň zašle kolektivní smlouvu vyššího stupně v elektronické podobě úřadům práce a zveřejní ji
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způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřad práce je ze zákona povinen umožnit každému, kdo o to požádá, nahlédnout do kolektivní smlouvy vyššího stupně,
jejíž závaznost byla rozšířena na další zaměstnavatele.
Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení ve Sbírce zákonů pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, s výjimkou zaměstnavatele:


na kterého bylo nejpozději k tomuto dni vydáno rozhodnutí o úpadku ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,



který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním
postižením,



který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,



u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají,
nebo



pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

Rozšířená kolektivní smlouva vyššího stupně se tímto vlastně stává v konkrétním odvětví dalším právním předpisem, který musí zaměstnavatelé v tomto
odvětví podnikající znát a respektovat. Plnění závazků obsažených v závazných
kolektivních smlouvách vyššího stupně je soudně vymahatelné a vynutitelné
orgány inspekce práce.
Jestliže ministerstvo v rámci řízení o rozšíření kolektivní smlouvy vyššího
stupně shledá, že stanovené podmínky nejsou splněny nebo návrh na rozšíření
závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně neobsahuje stanovené náležitosti,
popřípadě jestliže smluvní strany ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranily nebo jej nedoplnily, ministerstvo písemně vyrozumí smluvní strany o tom,
že jejich návrhu nevyhovuje.

Důsledky změny kódu odvětvové klasifikace ekonomických činností na klasifikace odvětvových činností CZ-NACE
V důsledku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2
a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, a na něj navazujícího sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení klasifikace ekonomických činností (CZNACE), musí žadatelé o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
ve svých žádostech uvádět od 1. ledna 2008 místo dosavadních kódů odvětvové
klasifikace ekonomických činnosti (OKEČ) kódy klasifikace ekonomických činností podle nového číselníku CZ-NACE.
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Ministerstvo v souvislosti s touto změnou vyslovilo určitou pochybnost,
podle níž by mohlo v souvislosti s touto změnou dojít k aplikačním nejasnostem
u kolektivních smluv vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířena na odvětví
označená původně, tj. před 1. lednem 2008, kódem OKEČ. V souvislosti s touto
pochybností bylo smluvním stranám doporučeno, aby zvážily možnost podat
nový návrh na rozšíření závaznosti předmětných kolektivních smluv vyššího
stupně na odvětví označená kódem CZ-NACE.
Podle našeho názoru ovšem žádné nejasnosti v souvislosti s přechodem na
nový způsob klasifikace ekonomických činností nastat nemusí. Změna statistického číselníku nemůže mít vliv na skutečnost, že závaznost kolektivní smlouvy
vyššího stupně byla v souladu s platnými právními předpisy rozšířena, a v konkrétním odvětví tak daná kolektivní smlouva vyššího stupně představuje závazné
pracovněprávní standardy. Pokud jde o určení tohoto odvětví, nedomníváme se,
že přechod na klasifikaci CZ-NACE způsobil nějaké zásadní problémy, neboť
Český statistický úřad ve svém výše citovaném sdělení uvádí, že převodník původní OKEČ na CZ-NACE je k dispozici na webových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz.
Na základě tohoto oficiálního převodníku je potom zcela zřejmé, pro které
ekonomické odvětví je kolektivní smlouva vyššího stupně, jejíž závaznost byla
rozšířena před 1. lednem 2008, závazná.
Rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně v České republice
V průběhu let 1995 až 1998 bylo rozšířeno pouze pět kolektivních smluv
vyššího stupně, všechny v roce 1995. Ve větší míře se institut rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně využíval v období let 1999 až 2003, kdy došlo
k rozšíření celkem 21 kolektivních smluv vyššího stupně. V roce 2004 se tento
proces v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno původní
ustanovení § 7 zákona o kolektivním vyjednávání, pozastavil.
Nová fáze rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně začala od
1. července 2005, kdy nabyla účinnosti stávající právní úprava rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně. Zvrat v trendu úspěšného rozšiřování závaznosti
nepřinesla ani skutečnost, že od května roku 2006 aplikuje ministerstvo na proces
rozšiřování správní řád. V letech 2006 až 2008 dochází k rozšiřování závaznosti
kolektivních smluv vyššího stupně v podstatě ve stále stejných odvětvích (především ve stavebním, textilním a kožedělném, v dopravě a ve sklářství a porcelánu). Praxe rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, a tím
i sjednocování pracovních podmínek v jednotlivých odvětvích, tak spíše stagnuje.
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V současné době je rozšířena závaznost následujících pěti kolektivních
smluv vyššího stupně:
1)

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi OS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR
Rozšířena pro zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem odvětvové klasifikace ekonomických činností 26.1, 26.21 a 26.22.

2)

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi OS pracovníků textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu a Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Rozšířena pro: zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem odvětvové klasifikace ekonomických činností 17, 18, 19.

3)

Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená mezi OS dopravy a Svazem
dopravy ČR – Sekcí silniční dopravy
Rozšířena pro zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem OKEČ 60.21, 60.21 2, 60.21 9, 60.23 1 a 60.24.

4)

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi OS Stavba České republiky, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Rozšířena pro zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódy Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 08.1, 16.23, 22.23,
23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.

5)

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky a Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských
podnikatelů
Rozšířena pro zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 011000,
011100, 011300, 011900, 012800, 014000, 014100, 014200, 014600
a 015000.

Právní úprava kolektivních sporů a jejich řešení
Již ze samotné povahy a smyslu sociálního dialogu vyplývá, že v sobě nese
jistý potenciál konfliktu, neboť strany sociálního dialogu v řadě případů vystupují
jako představitelé odlišných, resp. zcela protichůdných, postojů. Ideální situace
nastane, je-li tento střet vyřešen nalezením kompromisu (např. uzavřením kolektivní smlouvy), jenž představuje uspokojivé řešení pro obě zúčastněné strany.
Může ovšem dojít k tomu, že souhlasného postoje sociálních partnerů se nepodaří
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dosáhnout a sociální dialog tak přeroste ve skutečný konflikt mající povahu
právního sporu. Tyto spory pak při splnění určitých souvisejících podmínek nazýváme kolektivními pracovními spory.
Kolektivní pracovní spor
Má-li být spor považován za spor právní, musí se jednat o spor o subjektivní
práva či povinnosti vyplývající z konkrétních právních vztahů. Z toho mimo jiné
vyplývá, že stranami právního sporu mohou být pouze subjekty mající způsobilost k právům a povinnostem.
Za kolektivní pracovní spor nebude proto možné z právního pohledu považovat spor vzniklý mezi zaměstnavatelem a radou zaměstnanců nebo zástupcem
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neboť tito zástupci zaměstnanců způsobilost nemají. Kolektivní pracovní spor tedy může vzniknout pouze mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. U zaměstnavatele, u něhož odborová
organizace nepůsobí, je vznik kolektivního sporu vyloučen.
Od jiných právních sporů se kolektivní pracovněprávní spor liší především
svým předmětem, tedy právy a povinnostmi, o něž ve sporu jde. Těmito právy
a povinnostmi vždy musí být kolektivní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo jejich organizací. Za kolektivní pracovněprávní spor tedy
nebude možné považovat spor, ve kterém se jedná o individuální právo (nárok)
jednotlivého zaměstnance, a to ani tehdy, pokud by toto právo zaměstnance bylo
založeno kolektivní smlouvou.
Konkrétním předmětem sporu může být spor o to, zda tu právo subjektu kolektivního práva je či není, případně spor o plnění povinnosti jedné ze stran.
Způsoby řešení kolektivních pracovních sporů
Z právního hlediska spor vzniká tehdy, je-li střet zájmů uplatněn u zákonem
určeného orgánu, jenž může takový spor projednat a svým rozhodnutím jej vyřešit.
Podle způsobů řešení kolektivních pracovněprávních sporů můžeme tyto
spory rozdělit na dvě základní skupiny. První z nich je ta, pro kterou je způsob
řešení, včetně určení toho, kdo o nich rozhoduje, upraven v zákoně o kolektivním
vyjednávání. Ve smyslu § 10 zákona o kolektivním vyjednávání jsou takovými
spory výhradně spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků
kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům
(blíže k těmto sporům viz dále).
Pro druhou skupinu kolektivních právních sporů žádný zvláštní orgán, určený k jejich řešení, zákonem stanoven není. Jedná se přitom o poměrně významnou skupinu sporů, jejichž předmětem může být buď plnění povinnosti zaměstnavatele či odborové organizace stanovené pracovněprávními předpisy, nebo
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určení, zda tu právo je nebo není. Ochrana těchto práv prostřednictvím orgánu,
který je oprávněn tyto spory řešit, nepochybně musí být zaručena, neboť ochrana
práv je jedním ze základních prvků demokratického a právního státu, zakotvených i v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod.
Za ústavní východisko můžeme vedle čl. 36 Listiny základních práv a svobod („Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“) považovat
i čl. 90 Ústavy, který stanoví, že k poskytování ochrany právům jsou povolány
soudy. Působnost soudů je stanovena zákonem, kterým je zejména v soukromoprávní oblasti zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský soudní řád).
V ustanovení § 7 občanského soudního řádu je specifikována pravomoc
soudů tak, že v občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory
a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných
a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují
o nich jiné orgány. Pokud se tedy jedná o jiné kolektivní spory než ty, které jsou
řešeny způsobem popsaným v zákoně o kolektivním vyjednávání, bude jejich
rozhodování příslušet soudům.
V prvním stupni budou k řízení o kolektivních sporech příslušné soudy
okresní, s výjimkou sporů o určení nezákonnosti stávky nebo výluky, v nichž
jsou v prvním stupni příslušné soudy krajské (tyto spory ovšem spadají spíše do
skupiny sporů podle zákona o kolektivním vyjednávání).
Řízení se podle ustanovení § 79 a následujících občanského soudního řádu
zahajuje na základě podání návrhu na zahájení řízení, tedy žaloby. Žalobou lze
uplatnit, aby bylo rozhodnuto o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona,
z právního vztahu nebo z porušení práva, nebo o určení, zda tu právní vztah nebo
právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.
Kolektivní spory podle zákona o kolektivním vyjednávání
V rámci jednání smluvních stran o uzavření kolektivní smlouvy, stejně jako
v souvislosti s plněním závazků v kolektivní smlouvě dojednaných, bývá v praxi
poměrně často přítomna jistá hrozba vzniku kolektivního právního sporu. Může
například dojít k situaci, kdy některá ze stran kolektivního vyjednávání zcela
nerespektuje postupy, které pro kolektivní vyjednávání upravuje zákon o kolektivním vyjednávání. I při vzájemné dobré vůli směřující k uzavření kolektivní
smlouvy nicméně mnohdy dochází k situaci, kdy se jednání v určitém bodě zastaví a smluvní strany nejsou schopny přistoupit na kompromis a jednání posunout. Rovněž může dojít k situaci, kdy kolektivní smlouva uzavřena je, ale některá ze smluvních stran nenaplňuje závazek v ní sjednaný.
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Mechanismus řešení všech těchto uvedených kolektivních sporů je přímo
obsažen v zákoně o kolektivním vyjednávání. Z jeho již citovaného ustanovení
§ 10 totiž plyne, že spory o uzavření kolektivní smlouvy (stejně jako spory
o změnu kolektivní smlouvy, jestliže byl v kolektivní smlouvě závazek o možnosti změny v období závaznosti kolektivní smlouvy sjednán) a spory o plnění
závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, jsou kolektivními spory podle tohoto zákona, tedy právě tento zákon
obsahuje právní úpravu nástrojů a postupů pro jejich řešení.
Řešení je různé s ohledem na to, o který z uvedených sporů se jedná.
V každém případě ovšem platí to, co pro právní spory obecně, tedy že k jejich
zahájení dochází tehdy, pokud jedna ze smluvních stran zákonem stanoveným
postupem své právo uplatní. Rovněž je třeba vzít v úvahu to, že smluvní strany
sporem i v rámci řízení o něm disponují, tedy mají možnost spor samy dohodou
ukončit, případně vzít návrh na jeho zahájení zpět.
Každý kolektivní spor podle zákona o kolektivním vyjednávání má první,
tzv. obligatorní (povinnou) fázi, kterou je řízení před zprostředkovatelem. Je-li
toto řízení neúspěšné, dostává se kolektivní spor do druhé fáze. Jestliže je kolektivním sporem spor o uzavření kolektivní smlouvy, mohou smluvní strany spor
řešit buď tím, že o vyřešení požádají rozhodce, nebo využitím krajního prostředku, kterým je na straně odborové organizace stávka a na straně zaměstnavatele
výluka. Jedná-li se o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy nebo o spor
o uzavření kolektivní smlouvy na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat, musí
dojít k řízení před rozhodcem.
Podrobnosti řízení před zprostředkovatelem a řízení před rozhodcem upravují vedle zákona o kolektivním vyjednávání také příslušné prováděcí právní
předpisy, kterými jsou vyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, a vyhláška č. 114/1991 Sb.,
o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní
smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem.
Řízení před zprostředkovatelem
Pokud se strany dostanou do kolektivního sporu, který nejsou schopny samy
vyřešit, ovšem nemají zájem jej bez dalšího ukončit, a naopak mají zájem na jeho
řešení, nastává podle zákona o kolektivním vyjednávání první fáze řešení sporu,
kterou je řízení před zprostředkovatelem.
Jak již bylo výše naznačeno, řízení před zprostředkovatelem je povinnou fází řešení kolektivních sporů, nicméně nejedná se o postup zvlášť formalizovaný.
Ačkoli již v případě řízení před zprostředkovatelem došlo ke vzniku kolektivního
sporu, jedná se stále o pokus tento spor vyřešit smírně. Zprostředkovatel má být
nestrannou a objektivní osobou působící jako moderátor. Měl by se pokusit při41
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mět smluvní strany k nalezení kompromisu, tedy oboustranně přijatelného řešení
vzniklého sporu. Tím je možné spor ukončit, a tedy zabránit tomu, aby přerostl
v mnohem konfliktnější způsob jeho řešení, kterým v praxi bývá nejčastěji stávka.
Podstatné je, že k zahájení řízení před zprostředkovatelem nedochází automaticky. Jeho předpokladem je vždy dohoda sporných stran o tom, že o vyřešení
sporu bude požádán zprostředkovatel. Pak může dojít k tomu, že smluvní strany
se dohodnou na osobě zprostředkovatele, požádají jej o řešení sporu a přijetím
této žádosti zprostředkovatelem je řízení zahájeno. Tímto způsobem může spor
zprostředkovávat jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo
právnická osoba, pokud s působením v roli zprostředkovatele souhlasí. Je samozřejmě nanejvýš vhodné, aby se smluvní strany na osobě zprostředkovatele dohodly, neboť se tím zvyšuje pravděpodobnost toho, že řízení bude úspěšné a spor
bude smírně vyřešen.
Jestliže se smluvní strany na osobě zprostředkovatele nedohodnou, určí
zprostředkovatele ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců vedeného ministerstvem na návrh kterékoli ze smluvních stran ministerstvo a řízení je pak zahájeno
doručením rozhodnutí o určení zprostředkovatele. Ve sporu o uzavření kolektivní
smlouvy může být nicméně takový návrh podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od
předložení písemného návrhu na uzavření této smlouvy.
Výběr fyzických a právnických osob ke zprostředkovatelské činnosti provádí ministerstvo na návrh zejména odborových organizací a organizací zaměstnavatelů nebo bez návrhu. Do seznamu zprostředkovatelů může být zapsána fyzická osoba, která vedle obecné podmínky způsobilosti k právním úkonům splňuje
také podmínku bezúhonnosti, má ukončené vysokoškolské vzdělání, zpravidla
právnického nebo ekonomického směru, a má osobní vlastnosti, které dávají
předpoklady pro řádné a nestranné vykonávání činnosti zprostředkovatele. Do
seznamu zprostředkovatelů může být zapsána právnická osoba, jestliže předmětem její činnosti je výzkumná, poradenská nebo organizátorská činnost, zejména
v pracovněprávních, mzdových nebo sociálních věcech, a jestliže má zaměstnance vhodné pro činnost zprostředkovatele, kteří splňují podmínky pro zprostředkovatele – fyzické osoby. Zápis do seznamu zprostředkovatelů schvaluje ministr
a provádí se na dobu tří let.
Žádost o řešení sporu zprostředkovatelem se ministerstvu předkládá písemně. V žádosti musí být přesně vymezen předmět sporu a uveden předchozí postup
při jeho řešení, což musí být doloženo písemnými materiály. K žádosti musí být
též připojeno písemné stanovisko druhé smluvní strany. Všechny písemné materiály se předávají zprostředkovateli ve dvojím vyhotovení. Z žádosti by tedy rovněž mělo vyplývat, že se smluvní strany na zprostředkovateli nedohodly a že se
navrhuje určení zprostředkovatele ministerstvem. Ve sporu o uzavření kolektivní
smlouvy by smluvní strana měla doložit, že mezi předložením návrhu na uzavře42
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ní kolektivní smlouvy druhé smluvní straně a žádostí o určení zprostředkovatele
uběhlo nejméně 60 dnů, stanovených zákonem pro podání žádosti.
Pro řízení před zprostředkovatelem zvoleným smluvními stranami i určeným
ministerstvem obecně platí, že smluvní strany i zprostředkovatel jsou povinni si
v rámci řízení poskytovat požadovanou součinnost. Důvodem tohoto zákonného
požadavku je snaha o dosažení objektivního výsledku a vyhnutí se bezdůvodným
obstrukcím. Konkrétní postup zvolený při řízení pak bude záviset v prvé řadě na
dohodě smluvních stran a zprostředkovatele. Úkolem zprostředkovatele není spor
rozhodnout, ale navrhnout a doporučit stranám způsob jeho řešení.
Výsledkem řízení je písemný návrh na řešení sporu, který je zprostředkovatel povinen sdělit stranám do 15 dnů ode dne zahájení řízení, nedohodnou-li se
smluvní strany se zprostředkovatelem jinak. Pokud strany navržené řešení přijmou, spor je tím vyřešen a řízení úspěšně končí. Řízení se naopak považuje za
neúspěšné, jestliže spor není vyřešen do 20 dnů ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, pokud nebyla dohodnuta jiná doba. Neúspěšné je řízení rovněž tehdy,
pokud smluvní strany řešení navržené zprostředkovatelem sporu nepřijmou.
Je-li řízení před zprostředkovatelem prohlášeno na neúspěšné, mohou jej
smluvní strany opakovat. V tomto případě si už ale smluvní strany samy svého
zprostředkovatele zvolit nemohou a zprostředkovatelem musí být osoba určená
ministerstvem.
Náklady na řízení před zprostředkovatelem hradí každá ze smluvních stran
jednou polovinou. Součástí nákladů zprostředkovatele je zejména jeho odměna.
Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem o odměně, náleží mu
odměna podle vyhlášky č. 114/1991 Sb.
Řízení před rozhodcem
Po neúspěšném řízení před zprostředkovatelem v některých případech může
a v některých musí kolektivní spor pokročit do druhé fáze, kterou je řízení před
rozhodcem.2 Nutným pokračováním kolektivního sporu je řízení před rozhodcem
tehdy, pokud se jedná o spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy nebo o spor
o uzavření kolektivní smlouvy vzniklý na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat.
V jiných případech může vedle řízení před rozhodcem dojít také k vyhlášení
stávky nebo výluky.
Řízení před rozhodcem se zahajuje dvěma základními způsoby. Prvním je
situace, kdy se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce a písemně jej požádají o rozhodnutí ve sporu. Řízení je zahájeno přijetím této žádosti. Ke druhému
způsobu dochází, jestliže se jedná o situaci, kdy je řízení před rozhodcem povin2

Toto řízení není možné zaměňovat s rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
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né. Tehdy ministerstvo na návrh kterékoli ze smluvních stran určí rozhodce ze
seznamu zprostředkovatelů a rozhodců. Řízení je v tomto případě zahájeno doručením rozhodnutí rozhodci. Samotné zahájení řízení před rozhodcem má poměrně významné právní následky, neboť vylučuje řešení kolektivního sporu prostřednictvím stávky nebo výluky.
Rozhodcem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům,
pokud je zapsána v seznamu rozhodců. Pro zápis do seznamu rozhodců platí
nicméně přísnější podmínky než pro zápis do seznamu zprostředkovatelů, resp.
platí, že do seznamu rozhodců může být zapsána jen fyzická osoba, která splňuje
podmínky pro zápis do seznamu zprostředkovatelů, a navíc se úspěšně podrobila
ověření svých odborných znalostí, zejména z pracovněprávní, mzdové a sociální
oblasti. Odborné znalosti fyzických osob pro činnost rozhodce ověřuje ministerstvo. Za tímto účelem zřizuje ministr jako svůj poradní orgán komisi. Komise
ověřuje odborné znalosti fyzických osob uvažovaných pro činnost rozhodce
zpravidla osobním pohovorem. Dále platí, že rozhodcem nesmí být ten, kdo vystupoval v témže sporu již jako zprostředkovatel.
Podmínky pro to, aby se osoba mohla stát rozhodcem, jsou oproti zprostředkovateli přísnější, jelikož výsledek řízení před rozhodcem má závažné právní
následky. Rozhodce totiž může kolektivní spor v mezích návrhů smluvních stran
skutečně rozhodnout. Podle § 13 odst. 5 zákona o kolektivním vyjednávání má
rozhodce smluvním stranám do 15 dnů od zahájení řízení písemně sdělit rozhodnutí, ke kterému došel. Jestliže se jednalo o spor o uzavření kolektivní smlouvy,
je doručením rozhodnutí rozhodce kolektivní smlouva uzavřena. Ve sporu
o plnění závazků z kolektivní smlouvy je rozhodnutí rozhodce soudně vymahatelné.
Náklady řízení před rozhodcem, včetně odměny rozhodce, hradí ministerstvo.
Ve sporu o plnění závazků z kolektivní smlouvy je rozhodnutí rozhodce přezkoumatelné příslušným krajským soudem. Návrh na přezkoumání může kterákoli smluvní strana podat do 15 dnů po doručení rozhodnutí. Tato lhůta je prekluzívní (propadná), což znamená, že pokud uplyne, nemohou již smluvní strany
návrh na přezkoumání rozhodnutí rozhodce soudem podat. Soud podle § 14
odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání rozhodnutí rozhodce zruší nebo změní,
jestliže je v rozporu se zákonem nebo kolektivními smlouvami. Pokud bylo rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne o sporu týž rozhodce. Jestliže s takovýmto
způsobem některá ze smluvních stran nesouhlasí nebo není-li to z jiných důvodů
možné, určí se rozhodce obecným způsobem. Rozhodce je při novém rozhodování vázán právním názorem soudu.
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Stávka a výluka
Stávka i výluka představují krajní prostředky řešení kolektivních pracovněprávních sporů, které často mají oboustranně negativní důsledky. Pokud ke stávce či výluce dojde, je to v zásadě výrazem nefungujícího sociálního dialogu, neboť jeho smyslem je dosahovat sociálního smíru a podobně radikálním způsobům
řešení sporů a problémů v pracovněprávních vztazích předcházet.
Ekonomické, právní i jiné dopady stávky či výluky mohou být pro zaměstnavatele i zaměstnance velmi vážné. Zejména ze zahraničí jsou známy i případy,
kdy stávka zaměstnanců skončila krachem podniku. I s ohledem na to je třeba ke
stávce a výluce vždy přistupovat s plným vědomím rizik a volit toto řešení skutečně až v případě, kdy všechny pokusy o řešení sporu smírnou cestou selžou.
Pojem stávka
Stávka je starým a zejména v historii poměrně častým nástrojem určeným
k prosazení kolektivních zájmů zaměstnanců. Jedná se o formu nátlaku, jehož
výrazem je přerušení práce zaměstnanci. Tím vlastně dochází k ochromení realizace pracovněprávního vztahu, jehož podstatou je opakovaný výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, za nějž zaměstnanci přísluší mzda, plat nebo odměna. S ohledem na skutečnost, že právo na stávku je zaručeno i v ústavní rovině
(viz dále), se ovšem v případě stávky při splnění případných souvisejících náležitostí jedná o legální formu nátlaku.
Podstatné je, že přerušení práce ze strany zaměstnanců není odůvodněno jejich vůlí skončit pracovní poměr. Zaměstnanci naopak počítají s tím, že po skončení stávky budou opět práci vykonávat. Důvody stávky vyplývají povětšinou
z ekonomických a sociálních podmínek výkonu práce a jejím cílem je prostřednictvím této nátlakové akce dospět k jejich zlepšení.
O stávku se v našich podmínkách může jednat jedině tehdy, pokud práci přeruší skupina zaměstnanců. Právo stávkovat není pojato jako právo individuální,
ale jako právo kolektivní. V souvislosti s tím platí, že případnými odpovědnostními nároky mohou být v souvislosti se stávkou stíhány pouze subjekty kolektivního práva, kterými nejsou samotní zaměstnanci, nýbrž odborové organizace.
Stávkou v pravém slova smyslu lze nazývat pouze akci, při níž dojde ať už
k úplnému nebo k částečnému přerušení výkonu práce zaměstnanci. Jiné formy
nátlaku, jako jsou shromáždění či demonstrace, případně další formy nátlaku, při
nichž nedochází k zastavení práce, nebo symbolické formy podpory konané stávky nelze za stávku považovat. Stávkou není ani tzv. stávková pohotovost, která je
formou nátlaku, jenž je představován tím, že existuje reálné riziko vyhlášení
stávky.
V souvislosti se stávkami rozlišujeme také některé jejich druhy či typy.
V prvé řadě se nabízí členění na stávky upravené v zákoně o kolektivním vyjed45
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návání a stávky mimo tento zákon. V dalším výkladu budou tyto relativně odlišné typy stávek popsány blíže. Podle okruhu stávkujících zaměstnanců pak stávky
můžeme dělit na stávky podnikové, kterých se účastní zaměstnanci jednoho zaměstnavatele, a nadpodnikové. Nadpodnikové stávky mohou nabývat podobu
stávek oborových, regionálních, případně až generálních.
Dále lze rozlišovat stávky s ohledem na jejich intenzitu a délku trvání. Vedle
dlouhodobé, případně i časově neomezené, stávky dochází i k vyhlášení tzv. stávek výstražných. V průběhu těchto výstražných stávek dochází pouze k relativně
krátkému přerušení výkonu práce a jejich prostřednictvím bývá vlastně zaměstnavatel varován před případnou stávkou delší.
Přímo v zákoně se dále objevuje pojem stávky solidární (§ 16 odst. 3 zákona
o kolektivním vyjednávání), kterou se rozumí stávka na podporu požadavků zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy.
Právo na stávku
Právo na stávku je v České republice vedle ústavních předpisů garantováno
i řadou mezinárodních úmluv. Z nich je nutné upozornit na výše již zmiňovaný
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který svým
smluvním stranám v čl. 8 ukládá zajistit právo na stávku za předpokladu, že je
vykonáváno v souladu se zákony té které země.
V ústavní rovině pak právo na stávku zaručuje čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že právo na stávku je zaručeno za podmínek
stanovených zákonem, přičemž toto právo nepřísluší soudcům, státním zástupcům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. Jediným zákonem, který v současnosti stávku upravuje, je zákon o kolektivním vyjednávání, kde nalezneme pravidla pro konání stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Tento zákon obsahuje širší vymezení zaměstnanců, kteří stávkovat
nesmějí, ovšem zákaz stávky se pro něj vztahuje právě jen ke stávce podle zákona o kolektivním vyjednávání.
Otázkou je, zda stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy představuje
jedinou možnou legální stávku, či zda se jedná pouze o jeden typ stávky, přičemž
typy jiné nejsou právem upraveny. Převážná část názorů se kloní k posledně uvedenému názoru, tedy že vedle stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je
možné uvažovat i o jiných typech stávky, které ovšem nejsou právem pozitivně
upraveny.
K tomuto výkladu se přitom dlouhodobě kloní i soudní judikatura. Nejvyšší
soud České republiky např. ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2104/2001 jednoznačně konstatoval, že právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření
kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a sociálních
zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatele. Pokud pak tato stávka nesouvisí se
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sporem o uzavření kolektivní smlouvy, nemůže být posuzována ani analogicky
podle zákona o kolektivním vyjednávání.
Podmínkou legálnosti stávky mimo zákon o kolektivním vyjednávání vždy
je, aby jejím účelem byla obrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců.
Jestliže by stávka směřovala k jinému účelu, jednalo by se o stávku nezákonnou
a účast na ní by bylo nutné považovat za porušení povinností zaměstnanců vyplývajících z pracovního poměru. Účastníci stávky by se v případě této stávky
měli řídit určitými obecnými pravidly a zásadami, které vyplývají jak z platných
ústavních a pracovněprávních předpisů, tak i z mezinárodních úmluv.
Nepochybně lze mezi uvedené principy řadit i princip prevence vzniku škod,
resp. minimalizace škod. To nakonec vyplývá i z dalšího významného rozhodnutí
Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 2489/2000), kde je uvedeno, že právo na stávku zakotvené v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných, tak
práva zaměstnavatele. Účast na stávce neopravňuje zúčastněného k tomu, aby
nad míru nezbytnou pro realizaci práva na stávku omezoval práva jiných osob.
Subjekty a obsah práva na stávku
Jelikož stávka je institutem kolektivního pracovního práva, subjektem práva
na stávku může být jen subjekt kolektivního práva. Nemůže jím být tedy jednotlivý zaměstnanec ani zástupce zaměstnanců, jako je rada zaměstnanců či zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nýbrž pouze odborová organizace.
Od práva na stávku, které lze s jistou mírou zjednodušení přirovnat k právu
stávku vyhlásit, musíme ovšem odlišovat právo stávkovat, tedy právo se stávky
zúčastnit. Toto právo pak přísluší všem zaměstnancům, kromě těch, kterým to
zakazuje Listina základních práv a svobod nebo zákon o kolektivním vyjednávání. Tento předpis stanoví, že nezákonná by byla stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, jíž by se účastnili:


zaměstnanci zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by
stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů,



zaměstnanci při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným
materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů,



soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů
a zaměstnanci při řízení a zabezpečování letového provozu,



příslušníci sborů požární ochrany, zaměstnanci závodních jednotek požární
ochrany a členové záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů
pro příslušná pracoviště a zaměstnanci zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by stávkou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku, a
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zaměstnanci, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve
kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření.

Má-li zaměstnanec právo se stávky účastnit, má samozřejmě i plné právo se
vyhlášené stávky nezúčastnit, resp. svou účast na ní kdykoli ukončit.
Pokud se týká obsahu práva na stávku, ten vyplývá ze samotného pojmového vymezení stávky učiněného výše. Jedná se tedy o právo přerušit výkon práce
poté, co byla stávka řádným způsobem vyhlášena, při respektování případných
zákonných požadavků. Toto přerušení výkonu práce pak nemůže být považováno
za porušení zákona, resp. porušení povinností zaměstnanců vyplývajících z pracovního poměru.
V době stávky dochází k dočasné suspenzi pracovněprávního závazku.
Účast na stávce je posuzována jako omluvená překážka v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel přitom v průběhu stávky nesmí přijímat náhradou za účastníky stávky na jejich pracovní místa jiné zaměstnance. Za dobu účasti na stávce
nemá zaměstnanec právo na mzdu ani náhradu mzdy. Pokles v příjmu zaměstnanců může odborová organizace kompenzovat například vyplácením dávek ze
svého stávkového fondu, pokud takovýto fond existuje.
Stávka podle zákona o kolektivním vyjednávání
Stávka podle zákona o kolektivním vyjednávání přichází v úvahu ve sporu
o uzavření kolektivní smlouvy a ve sporu o změnu již platné kolektivní smlouvy,
jestliže byla v kolektivní smlouvě možnost změny, případně její rozsah, dohodnuta. Stávka v rámci kolektivního vyjednávání může být vyhlášena teprve poté,
co strany neúspěšně absolvovaly řízení před zprostředkovatelem.
Stávku vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace. Kdo
konkrétně za odborovou organizaci rozhoduje a vyhlašuje stávku, vyplývá
z jejích stanov, ve kterých je stanoveno, kdo je oprávněn jednat za odborovou
organizaci. Stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je možné vyhlásit,
jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato kolektivní smlouva týkat, za
předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců
zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.
V případech, kdy jde o stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, je stávka zahajována u jednotlivých zaměstnavatelů. O zahájení
stávky rozhoduje odborová organizace na podnikové úrovni. K rozhodnutí
o stávce ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně je zapotřebí souhlasu stejného počtu zaměstnanců jako v případě stávky ve sporu o uzavření
podnikové kolektivní smlouvy.
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Samotná procedura hlasování o souhlasu se stávkou v zákoně upravena není.
Hlasování tedy může být provedeno jakýmkoli průkazným způsobem, např.
zvednutím ruky na shromáždění zaměstnanců, odevzdáním lístků obsahujících
projev souhlasu či nesouhlasu, podpisem listiny apod. Stanoveno je pouze to, že
o výsledku hlasování musí odborová organizace pořídit zápis. Hlasování o stávce
se neúčastní zaměstnanci, kterým je zákonem o kolektivním vyjednávání zakázáno stávkovat. K těmto zaměstnancům se ani nepřihlíží pro účely zjištění celkového počtu zaměstnanců.
Odborová organizace je povinna sdělit zaměstnavateli alespoň tři pracovní
dny předem, kdy bude stávka zahájena, jaké jsou důvody a cíle stávky, počet
zaměstnanců, kteří se stávky účastní, a seznamy pracovišť, která nebudou v době
stávky v provozu. Odborová organizace nicméně nemusí zaměstnavateli předávat
jmenný seznam účastníků stávky.
Účast na stávce je výhradně osobním rozhodnutím zaměstnance, a proto by
neměl být žádný zaměstnanec k účasti na jakékoli stávce nucen. Odborová organizace, která je oprávněna jednat za účastníky stávky, musí umožňovat přiměřený
a bezpečný přístup na pracoviště zaměstnavatele a nesmí bránit zaměstnancům,
kteří chtějí pracovat, v přístupu na toto pracoviště a odchodu z něho nebo jim
vyhrožovat jakoukoli újmou. Odborová organizace může s těmito zaměstnanci
o přerušení práce pouze jednat. Na druhé straně by zaměstnanci nemělo být zaměstnavatelem či kýmkoli jiným v účasti na stávce bráněno, pokud se sám svobodně rozhodne stávky zúčastnit.
Zaměstnanci, který nestávkuje, musí zaměstnavatel umožnit výkon práce.
Pokud zaměstnanec v důsledku stávky nemůže práci vykonávat, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jestliže by vykonával práce, které souvisí např. se zabezpečením nezbytných činností a provozu zařízení, za které mu
přísluší nižší mzda, poskytne mu zaměstnavatel doplatek do výše průměrného
výdělku.
Odborová organizace je povinna poskytovat zaměstnavateli nezbytnou součinnost po celou dobu trvání stávky při zabezpečování nezbytné činnosti a provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel, s ohledem
na bezpečnost a ochranu zdraví nebo možnost vzniku škody na těchto zařízeních.
Zákon taxativně stanoví, v kterých případech je stávka nezákonná. Vedle
případů, kdy by stávkovali zaměstnanci, kterým to zákon zakazuje (viz výše), by
byla nezákonná stávka, které nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem (to
neplatí v případě solidární stávky), která byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kolektivní smlouvy, která nebyla
vyhlášena nebo zahájena za zákonem stanovených podmínek. Nezákonná je dále
stávka solidární, jestliže zaměstnavatel účastníků této stávky zejména s ohledem
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na hospodářskou vázanost nemůže ovlivnit průběh nebo výsledek stávky zaměstnanců, na podporu jejichž požadavků je solidární stávka vyhlášena.
Návrh na určení, že je stávka nezákonná, může podle § 21 zákona o kolektivním vyjednávání podat zaměstnavatel, popřípadě organizace zaměstnavatelů,
nebo státní zástupce, a to ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo odborová
organizace, proti níž návrh směřuje. Tento návrh ovšem nemá odkladný účinek.
S odvoláním na ustálenou soudní judikaturu (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu
sp. zn. Cdon 8/94) můžeme dovodit, že subjekty, které mohou podat návrh na
určení nezákonnosti stávky, nejsou povinny prokazovat naléhavý právní zájem na
tomto určení.
O ukončení stávky rozhoduje odborová organizace, která rozhodla o jejím
zahájení. O ukončení stávky musí být bezodkladně informován zaměstnavatel.
Stávka může skončit rovněž uplynutím doby, na kterou byla vyhlášena. Platí
ovšem, že již zahájenou stávku není možné pouze přerušit a později v ní zase
pokračovat, pokud stále nejsou splněny požadavky stávkujících. V takovém případě by stávka musela být znovu vyhlášena, samozřejmě za splnění všech výše
popsaných podmínek.
Pokud by v průběhu stávky došlo ke škodě, odpovídá za ni účastník stávky
zaměstnavateli nebo zaměstnavatel účastníkovi stávky podle občanského zákoníku. Jde-li však o škodu vzniklou v souvislosti se zabezpečením nezbytných činností provozu zařízení, u nichž to vyžaduje jejich charakter nebo účel, odpovídají
podle zákoníku práce. Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou
účastník stávky zaměstnavateli a zaměstnavatel účastníkovi stávky neodpovídají.
Odborová organizace, která rozhodla o zahájení stávky, odpovídá podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu, k níž došlo z důvodů neposkytnutí nezbytné součinnosti.
Jestliže soud rozhodl, že stávka je nezákonná, odborová organizace, která
stávku vyhlásila, odpovídá podle občanského zákoníku zaměstnavateli za škodu,
která mu takovou stávkou vznikla.
Důsledky stávky v pracovněprávním vztahu a v nemocenském a důchodovém pojištění
Z hlediska případného porušování povinností souvisejících s pracovním poměrem zaměstnance se doba účasti na stávce a odpovědnost za škodu liší podle
toho, zda dojde k rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky, či nikoli. Účast na
stávce do jejího prohlášení soudem za nezákonnou je vždy omluvenou nepřítomností v práci. Jestliže soud stávku prohlásí za nezákonnou, je účast na ní omluvenou nepřítomností v práci až do právní moci tohoto rozhodnutí, neboť do té doby
lze věc považovat za spornou. Pokud by se však zaměstnanec účastnil stávky i po
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právní moci soudního rozhodnutí o nezákonnosti stávky, šlo by již o neomluvenou absenci s důsledky z toho plynoucími.
Po dobu trvání stávky nenáleží jejím účastníkům nemocenské a podpora při
ošetřování člena rodiny, pokud se podmínky stanovené předpisy o nemocenském
pojištění pro poskytování těchto dávek splnily v době účasti na stávce. Nárok na
tyto dávky vzniká nejdříve dnem následujícím po ukončení účasti na stávce, trvají-li k tomuto dni stanovené podmínky, které byly splněny až v době stávky.
Pro účely důchodového pojištění se stávka považuje za dobu pojištění. Doba
účasti na stávce se ovšem vylučuje při výpočtu tzv. výpočtového základu. Jestliže
byla stávka prohlášena za nezákonnou, posuzuje se pro účely důchodového pojištění jako doba neomluvené absence.
Výluka
Výluka je protipólem stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Rozumí se jí částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem, k němuž může
zaměstnavatel přistoupit jako ke krajnímu prostředku při řešení sporu o uzavření
kolektivní smlouvy, nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před
zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce. Právní
úprava výluky je obsažena pouze v zákoně o kolektivním vyjednávání a s ohledem na to, že právo na výluku není obecně garantováno ústavními předpisy, není
možné ji uplatnit v jiných případech než podle zákona o kolektivním vyjednávání.
Obdobně jako při stávce musí být naplněny určité formální požadavky.
Podle § 27 odst. 3 zákona o kolektivním vyjednávání platí, že zahájení výluky,
její rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam zaměstnanců, vůči nimž je výluka
uplatněna, musí zaměstnavatel oznámit odborové organizaci alespoň tři pracovní
dny předem. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen oznámit výluku zaměstnancům, vůči nimž je uplatněna.
Zákon vypočítává, ve kterých případech je výluka nezákonná. Jedná se
o situace, kdy výluce nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem, výluka byla
vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření
kolektivní smlouvy, výluka nebyla vyhlášena z důvodů a za podmínek uvedených v zákoně. Výluka je dále nezákonná v případě branné pohotovosti státu
a v době mimořádných opatření a tehdy, pokud by se měla vztahovat na zaměstnance, kterým je zakázáno stávkovat.
Odborová organizace nebo státní zástupce mohou podat návrh na určení nezákonnosti výluky ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo příslušný zaměstnavatel, proti němuž tento návrh směřuje. Podání tohoto návrhu nemá odkladný účinek.
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Nemohl-li zaměstnanec konat práci, protože vůči němu byla uplatněna výluka, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Nejde-li o nezákonnou výluku, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku. Nároky z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnance,
vůči němuž byla uplatněna výluka, se posuzují tak, jako by k výluce nedošlo. Pro
účely důchodového zabezpečení se při stanovení průměrného měsíčního výdělku
doba výluky nezahrnuje do rozhodného období.
Za škodu vzniklou událostí, k níž došlo v průběhu výluky, odpovídá zaměstnanec, vůči němuž byla uplatněna výluka, zaměstnavateli a zaměstnavatel
zaměstnanci, vůči němuž byla uplatněna výluka, podle občanského zákoníku. Za
škodu způsobenou výlučně přerušením práce výlukou zaměstnanec, vůči němuž
byla uplatněna výluka, zaměstnavateli a zaměstnavatel zaměstnanci, vůči němuž
byla uplatněna výluka, neodpovídají.
Výluka je ukončena, jestliže o tom rozhodl zaměstnavatel, který výluku vyhlásil. Ukončení výluky bez zbytečného odkladu písemně oznámí odborové organizaci a též zaměstnancům, vůči nimž byla výluka uplatněna.
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IV.
OBSAH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
Obvyklé části kolektivní smlouvy
Kolektivní smlouva obsahuje vždy nejprve řádné označení účastníků smlouvy, dále zpravidla předmět kolektivní smlouvy, úpravu práv a povinností smluvních stran, zpravidla označovanou jako úprava spolupráce smluvních stran, nejdůležitější jsou části upravující práva zaměstnanců z této smlouvy plynoucí, a to
část upravující zejména otázky práv zaměstnanců v oblasti pracovní doby, dovolené, překážek v práci, odstupného, dále 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, další obvyklou částí kolektivní smlouvy je úprava otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vzor podnikové kolektivní smlouvy
Následující vzor podnikové kolektivní smlouvy je použitelný pro soukromou (podnikatelskou) sféru, tj. pro zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109
odst. 3 zákoníku práce. Pro veřejnou sféru je možné použít pouze vzory některých závazků. Uvedené je dáno tím, že zákoník práce výslovně zakazuje
o některých záležitostech vyjednávat u zaměstnavatelů veřejné sféry. Uvedené se
týká zejména otázek odměňování za práci, neboť zaměstnancům veřejné sféry
náleží plat, a nikoli mzda. Výslovný zákaz se týká také prodloužení zákonné
výměry dovolené nebo zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy. Rozporná je
otázka možnosti sjednání náhrady mzdy nebo zvýšení náhrady mzdy při překážkách v práci, kdy toto zákoník práce pro veřejnou sféru sice výslovně nezakazuje
sjednat, ale zaměstnavatelé jsou limitováni prostředky, které mohou na takové
účely vynaložit. V praxi je argumentováno zejména zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), který neupravuje možnost vynaložit prostředky nad zákonný rámec.
Formulace většiny závazků je použitelná i pro kolektivní smlouvy vyššího
stupně. Při formulaci závazků v kolektivní smlouvě vyššího stupně je však vždy
třeba brát na zřetel, že závazky se budou vztahovat na více – zpravidla různě
ekonomicky silných – zaměstnavatelů, kteří působí v různých podmínkách.

53

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

VZOR
PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Zaměstnavatel ................................................................... /uvede se přesný název,
sídlo a IČ/
zastoupený p. ........................................................................ /uvede se jméno,
příjmení a funkce/
a
odborová organizace........................................................................ /přesný název,
sídlo a IČ/
/ případně více odborových organizací
/zastoupená/zastoupené/............................................................... /jméno, příjmení
a funkce
v odborové organizaci/
uzavírají
v souladu s úmluvou mezinárodní organizace práce č. 87, zákoníkem práce, zákonem o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. a dalšími pracovněprávními
předpisy
podnikovou kolektivní smlouvu na ................ /tj. rok nebo jinak určené období
nebo na dobu neurčitou počínaje od .../
I.
Předmět smlouvy
Tato kolektivní smlouva upravuje především práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Upravuje také vzájemnou spolupráci smluvních stran a jejich
práva a povinnosti.
II.
Spolupráce smluvních stran
1. Zaměstnavatel se zavazuje
vytvořit materiální a jiné podmínky pro řádnou činnost odborů, a to zejména:
1.1. Základní materiální podmínky pro činnost odborů
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Místnost pro činnost odborů
Poskytnout pro řádný výkon činnosti odborů místnost ................. /uvede se např.
kancelář č. ... v I. patře administrativní budovy o podlahové ploše ... m2/ vybavenou ................................ /uvede se např. psací stůl, židle, skříň na spisy, šatní
skříň, konferenční stůl a 4 židle, telefon. linka č. ......., fax č. .........., počítač
s připojením na internet a tiskárnou, nebo nábytkem a zařízením podle inventárního seznamu, který tvoří přílohu č. ..../.
Náklady na údržbu a technický provoz a na podklady
Hradit náklady na údržbu a technický provoz místnosti uvedené v bodě 1.1.
a náklady na potřebné podklady, a to ............................................... /vymezit konkrétně anebo alespoň částkou v Kč/.
Přístup k pracovněprávním předpisům, předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a ostatním interním předpisům zaměstnavatele
Zajistit pro členy ………… /orgánu jednajícího jménem odborové organizace/
přístup k pracovněprávním předpisům, předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci /dále jen „BOZP“/, a to
a) možností vstupu do vnitřní sítě zaměstnavatele s přístupovým právem k daným
předpisům nebo
b) poskytnutím …… /jednoho výtisku aktuálního znění zákoníku práce a jeho
prováděcích předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů
a vnitřních předpisů zaměstnavatele/.
Další podmínky
Poskytnout mobilní telefon pro ………… /funkce odborového funkcionáře/
k zajištění operativního plnění úkolů zástupců zaměstnanců s úhradou hovorného
do výše …… Kč měsíčně.
Zajistit dopravu nebo uhradit náklady dopravy na jednání zástupců zaměstnanců
/zejména v případě, že zástupci zaměstnanců působí na různých od sebe vzdálených pracovištích/.
1.2. Dar odborové organizaci /příspěvek na činnost/
Poskytnout za účelem zabezpečování sociálních a společenských potřeb členů
odborové organizace dar ve výši ............. /např. 0,5 % z celkového objemu mezd
vyplacených v předchozím kalendářním roce na financování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, na sociální péči, zdravotnické účely a ekologii, 200 Kč
na zaměstnance – člena odborové organizace, 10 000 Kč/.
Tento dar obdrží odborová organizace mimo sociální fond, resp. hodnota daru se
nezapočítává do prostředků na podnikovou společenskou spotřebu.
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Poskytnout odborové organizaci příspěvek na její činnost, a to ve výši ……. Kč
za každý kalendářní rok.
Tento příspěvek obdrží odborová organizace mimo sociální fond, resp. hodnota
příspěvku se nezapočítává do prostředků na podnikovou společenskou spotřebu.
Tento dar /příspěvek/ se zaměstnavatel zavazuje poskytovat ve …………............
/čtvrtletních, pololetních/ splátkách, a to vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí příslušného ...... /čtvrtletí, pololetí/.
1.3. Informace k ověření výše odborových členských příspěvků
Poskytovat pověřeným funkcionářům odborové organizace potřebné informace
nezbytné pro ověření výše odborových členských příspěvků, a to se souhlasem
zaměstnance.
1.4. Srážky ze mzdy
Zajistit se souhlasem zaměstnance úhradu odborových členských příspěvků srážkou ze mzdy /§ 146 písm. c) zákoníku práce/.
1.5. Zkušenosti z odborové práce zahraničních subjektů
Umožnit odborovým funkcionářům získání zkušeností z odborové práce zahraničních subjektů, a to následovně ..................................................................
1.6. Přístup na pracoviště zaměstnavatele
Zajistit funkcionářům a zaměstnancům odborového svazu /dále jen „OS“/ přístup
na všechna pracoviště zaměstnavatele za účelem plnění funkcionářských a pracovních povinností po předchozím oznámení takové návštěvy zaměstnavateli.
1.7. Obsazování pracovních míst uvolněných funkcionářů
Na místa odborových funkcionářů, kterým je poskytováno pracovní volno
s náhradou mzdy po stanovenou týdenní pracovní dobu, přijímat zaměstnance
pouze na dobu určitou, a to na dobu uvolnění funkcionáře pro výkon odborové
funkce.
1.8. Základní informace
Informovat písemně odborovou organizaci o
a/ záležitostech uvedených v paragrafu 279 odst. 1 zákoníku práce, a to o


ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji,
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činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na
životní prostředí a jeho ekologických opatřeních,



BOZP v rozsahu stanoveném v § 101 až 106 odst. 1 a § 108 zákoníku práce
a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,

b/ záležitostech uvedených v paragrafu 38 odst. 3 zákoníku práce, a to o


sjednaných nových pracovních poměrech,

c/ záležitostech uvedených v paragrafu 61 odst. 5 zákoníku práce, a to o


rozvázání pracovního poměru v případech, kdy není nutný souhlas nebo
projednání.

Informace uvedené pod shora uvedenými písmeny budou poskytovány pravidelně
...... /např. čtvrtletně/ vždy nejpozději do .... /např. 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí/ s tím, že ..... /např. ekonomická a finanční situace bude popsána
v rozsahu účetních výkazů, a to výsledovky a rozvahy/.
d/ záležitostech uvedených v paragrafu 279 odst. 1 zákoníku práce, a to o


právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání
a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
a uskutečněných změnách v předmětu činnosti zaměstnavatele,



základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách,



otázkách, které jsou podle § 280 zákoníku práce předmětem projednání,



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,

e/ využívání agenturního zaměstnávání, a to o


obsahu smlouvy mezi zaměstnavatelem a agenturou práce,



zahájení a ukončení práce agenturních zaměstnanců u zaměstnavatele
a jejich počtu,

Informace uvedené pod shora uvedenými písmeny budou poskytovány průběžně.
f/ o všech měřeních a jejich výsledcích, která jsou podkladem k opatřením
v oblasti BOZP.
Informace o provádění měření budou poskytovány nejpozději před zahájením
měření a informace o výsledcích měření bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
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1.9. Informace o mzdových otázkách
Informovat průběžně, ale vždy nejpozději do .... /např. 15 dnů po uplynutí kalendářního pololetí/, písemně odborovou organizaci o vývoji mezd /platů/, průměrné
mzdy /platu/ a jejich jednotlivých složkách, včetně členění podle jednotlivých
profesních skupin, tj. …… /např. jednotlivé profese, a to nejméně dělníci, zaměstnanci THP a ostatní/, a to v souladu s ustanovením § 287 odst. 1 písm. a)
zákoníku práce s tím, že taková informace bude obsahovat také údaje o mzdových
nákladech celkem, výši ostatních osobních nákladů, objemu mezd vyplacených za
práci přesčas, objemu mezd vyplacených na smluvní platy, objemu vyplacených
tarifních mezd, průměrném evidenčním počtu zaměstnanců, počtu zaměstnanců
odměňovaných smluvními platy a stavu nemocnosti zaměstnanců.
Poskytovat pravidelně v termínu odeslání na statistický úřad odborové organizaci kopii statistického výkazu obsahujícího mzdové údaje pro statistické účely
/např. Výkaz P3 04/.
1.10. Projednání
Projednávat všechny záležitosti stanovené v zákoníku práce a ostatních právních
předpisech a dále
a)

zprávu z prověrky BOZP a harmonogram odstranění závad zjištěných při
této prověrce viz bod VI./1. této kolektivní smlouvy,

b)

seznam poskytovaných ochranných pracovních prostředků /dále jen
„OOPP“/ dle bodu VI./5. této kolektivní smlouvy,

c)

závěry šetření havárií výrobních zařízení, smrtelných pracovních úrazů
a pracovních úrazů, které vyvolaly potřebu hospitalizace delší než pět kalendářních dnů, a nemocí z povolání dle bodu VI./9. této kolektivní smlouvy,

d)

vyhodnocení úrazovosti a nemocnosti za předchozí kalendářní rok, plnění
povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, stavu poskytování OOPP a ochranných nápojů
dle bodu VI./10. této kolektivní smlouvy,

e)

……… /např. všechny vnitřní předpisy zaměstnavatele bez ohledu na počet
zaměstnanců, kterých se týkají/.

Podklady pro projednání poskytnout odborové organizaci zpravidla nejméně 14
kalendářních dnů před vlastním projednáním. Vlastní projednání probíhá na
schůzce pověřených zástupců zaměstnavatele a odborové organizace.
Případné bližší podmínky postupu projednání jsou upraveny v dalších ustanoveních této kolektivní smlouvy.
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1.11. Spolurozhodování
Respektovat právo spolurozhodování s odborovou organizací ve všech případech
stanovených v zákoníku práce a ostatních právních předpisech a dále spolurozhodovat s odborovou organizací:
a)

o sociálním fondu nebo prostředcích vynakládaných zaměstnavatelem na
podnikovou společenskou spotřebu a o užití fondu /prostředků vynakládaných na podnikovou společenskou spotřebu/ v jednotlivých případech /viz
bod V./4.1. této kolektivní smlouvy/,

b)

o výběru zaměstnanců, kterým bude podle podmínek stanovených v bodě
III./7.2.13 této kolektivní smlouvy poskytnuto pracovní volno s náhradou
mzdy k účasti na léčebné rehabilitaci,

c)

při vydávání těchto vnitřních předpisů zaměstnavatele ……… /např. vnitřních předpisů, v nichž jsou řešena práva zaměstnanců na mzdu a cestovní
náhrady, včetně podmínek pro poskytování těchto plnění/,

d)

při využívání agenturního zaměstnávání podle bodu III./11. této kolektivní
smlouvy.

1.12. Přístup na jednání hospodářského vedení
Přizvávat zástupce odborové organizace /nebo na požádání odborové organizace
umožnit účast jejích funkcionářů/ na jednání hospodářského vedení, která se
týkají všech nebo většího počtu zaměstnanců.
2. Odborová organizace se zavazuje:
2.1. Informace
Informovat bez zbytečného odkladu vedení zaměstnavatele o připravovaných
nebo navrhovaných vnitroodborových opatřeních, která souvisí se vzájemnou
spoluprací.
2.2. Přístup na jednání odborů
Umožnit účast zástupců zaměstnavatele na jednáních odborové organizace týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců a dále v případech, kdy o takovou
účast zaměstnavatel požádá.
2.3. Sociální smír
Působit k zachování sociálního smíru, pokud budou plněny závazky z právních
předpisů a z této kolektivní smlouvy /případně z příslušné kolektivní smlouvy
vyššího stupně, pokud se na zaměstnavatele vztahuje/.
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3. Výklad použitých pojmů
Větším počtem zaměstnanců se pro účely této kolektivní smlouvy rozumí situace,
kdy se konkrétní záležitost týká tří a více zaměstnanců.
III.
Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, náhrady výdajů
v souvislosti s výkonem práce, odstupné
1. Pracovní doba
1.1. Zkrácení pracovní doby
a/ pracovní doba se stanoví pro všechny zaměstnance na 37,5 hodiny týdně
s výjimkami pod písm. b/–f/,
b/ pro zaměstnance vykonávající práce pravidelně ve dvousměnném provozu se
pracovní doba stanoví na ... hodin týdně,
c/ pro zaměstnance vykonávající práce pravidelně ve třísměnném /nepřetržitém/
provozu se pracovní doba stanoví na ... hodin týdně,
d/ zaměstnancům vykonávajícím práce na těchto rizikových pracovištích
..................................................................................................................................
se pracovní doba stanoví na .... hodin týdně,
e/ pro zaměstnance v provozu .......... se stanoví pracovní doba na .... hodin týdně,
f/ pro zaměstnance v provozu ................. /vykonávající druh práce ....................../
se stanoví pracovní doba na .... hodin týdně.
Ke zkrácení pracovní doby v případech uvedených pod písm. a/ až f/ dochází bez
snížení mzdy.
1.2. Rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní doba na pracovištích ............................ /uvede se název pracoviště/ je
rozvržena rovnoměrně,
a/ ranní směna začíná v ... hodin a končí v ...... hodin,
b/ odpolední směna začíná v ... hodin a končí v ...... hodin,
c/ noční směna začíná v ... hodin a končí v ... hodin,
s tím, že přestávky na jídlo a oddech, které se nezapočítávají do pracovní doby,
jsou upraveny v bodě III./3. této kolektivní smlouvy.
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Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní doba na pracovištích ......................... /uvede se název pracoviště/ je
rozvržena nerovnoměrně na ........ /např. čtyřtýdenní období, ale maximálně
52týdenní/, a to tak, že ..................................................
s tím, že přestávky na jídlo a oddech, které se nezapočítávají do pracovní doby,
jsou upraveny v bodě III./3. této kolektivní smlouvy.
Konto pracovní doby jako zvláštní druh nerovnoměrného rozvržení pracovní
doby
Konto pracovní doby se zavádí od … pro pracoviště …….
Srovnávací období činí … týdnů /maximálně 52 týdnů/.
Pružné rozvržení pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby se uplatní pro zaměstnance na pracovištích
……… /uvede se název pracoviště, případně se jinak vymezí, jakého okruhu zaměstnanců se toto rozvržení pracovní doby týká/.
Průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve …………… /maximálně
ve 4týdenním vyrovnávacím období).
Základní pracovní doba je od … hodin do… hodin.
Volitelná pracovní doba je od … hodin do … hodin a od … hodin do … hodin.
V jednotlivých případech, a to ……………………… /zejména případy uvedené
v § 85 odst. 6 zákoníku práce/, kdy se neuplatní pružná pracovní doba, použije se
pro tato pracoviště toto rozvržení pracovní doby …………………………….
2. Osobní očista – započtení do pracovní doby
Z doby potřebné k osobní očistě po skončení práce se u profesí ............................
započítává u každé směny doba .... minut do pracovní doby.
3. Přestávky v práci
3.1. Přestávky na jídlo a oddech
Zaměstnancům bude poskytnuta ....... /jedna nebo více/ přestávka v práci na jídlo
a oddech takto:
a/ zaměstnancům v ranní směně od ..... hodin do ..... hodin a od ....... hodin do
....... hodin,
b/ zaměstnancům v odpolední směně od ..... hodin do ..... hodin a od .......hodin do
....... hodin,
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c/ zaměstnancům v noční směně od ..... hodin do ..... hodin a od ..... hodin do .....
hodin.
Zaměstnancům na pracovištích ……… /pracoviště, kde výkon práce nelze zastavit/ bude poskytnuta přestávka na jídlo a oddech formou střídání tak, aby zaměstnanci bylo umožněno vyčerpat přestávku nejpozději po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce.
V případě, že na směnu zaměstnance navazuje bezprostředně práce přesčas, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v době práce
přesčas tak, aby od poslední přestávky na jídlo a oddech v průběhu směny neuplynulo více než šest hodin.
Přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.
3.2. Bezpečnostní přestávky
Zaměstnancům profese …… /uvede se název/ se s ohledem na ………… /uvede se
důvod poskytování přestávky, včetně příslušného ustanovení právního předpisu/
poskytne bezpečnostní přestávka … /uvede se počet minut/ vždy po ..… /počet
hodin výkonu práce/.
Bezpečnostní přestávky se započítávají do pracovní doby.
4. Práce přesčas
4.1. Limit práce přesčas
Práce přesčas /nařízená i dohodnutá/ nepřekročí u jednotlivých zaměstnanců ....
/např. 100 hodin ročně/.
4.2. Srovnávací období
Součet nařízené i dohodnuté práce přesčas nesmí v ........ /např. čtyřtýdenním, ale
maximálně v 52týdenním/ období překročit v průměru osm hodin týdně.
5. Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovost může být se zaměstnancem dohodnuta nejvýše v rozsahu
....... hodin týdně, ale nejvýše ..... hodin ročně. Dohoda o rozsahu a bližších podmínkách pracovní pohotovosti bude se zaměstnancem uzavírána v písemné formě
a budou v ní vymezeny zejména podmínky dopravy na pracoviště a výše cestovních náhrad.
Odměňování pracovní pohotovosti je řešeno v bodě .............. této kolektivní
smlouvy.
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6. Dovolená
6.1. Prodloužení výměry dovolené
Výměra dovolené se prodlužuje o ...... /např. jeden týden/ všem zaměstnancům
nad výměru stanovenou v § 213 odst. 1 zákoníku práce.
6.2. Rozvrh dovolených
Návrh rozvrhu dovolených na rok …… /popř. každoročně v období účinnosti
kolektivní smlouvy/ se zaměstnavatel zavazuje předložit odborové organizaci
k projednání nejpozději do ...........
6.3. Hromadné čerpání dovolené
Hromadné čerpání dovolené se stanoví na dobu od ........... do ...........
/u kolektivní smlouvy na delší než roční období např. první dva týdny v červenci/.
Jednání o hromadném čerpání dovolené se uskuteční nejpozději do ……….
6.4. Zaokrouhlování dovolené
Jestliže dovolená, resp. její poměrná část, činí necelý den, zaokrouhlí se
v souladu s § 216 odst. 5 zákoníku práce na půlden, a to vždy směrem nahoru, tj.
1,1 dne na 1,5 dne a 1,51 dne na 2 dny.
7. Překážky v práci na straně zaměstnance
Právo na pracovní volno, případně právo na náhradu mzdy při takovém pracovním volnu, náleží zaměstnanci v následujících případech:
7.1. Důležitá osobní překážka v práci – pracovní neschopnost a karanténa
Zaměstnanci po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény náleží náhrada mzdy podle § 192 odst. 1 a 2 zákoníku práce, která po
zvýšení na základě této kolektivní smlouvy činí:
a) po dobu prvních tří pracovních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény
ve výši ……… /např. 50 % průměrného výdělku/,
b) od 4. pracovního dne pracovní neschopnosti nebo karantény ve výši…… /např.
70 % průměrného výdělku/.
7.2. Jiné důležité osobní překážky v práci
Zaměstnanec má právo na pracovní volno, případně náhradu mzdy, ve výši průměrného výdělku při překážkách v práci vymezených v nařízení vlády č. 590/2006
Sb.
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Právo na pracovní volno a případnou náhradu mzdy po zvýšení na základě této
kolektivní smlouvy činí:
Vyšetření nebo ošetření
a) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li
vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči
poskytnout /dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“/, pokud vyšetření nebo
ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada
mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
Lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se
v rámci závodní preventivní péče podrobil prohlídce, vyšetření nebo očkování
souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Náhrada
mzdy je upravena v § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným
přiměřeným způsobem.
Znemožnění cesty do zaměstnání
Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den,
se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do
zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem,
který tento zaměstnanec používá.
Svatba
Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na tři dny na vlastní svatbu, z toho
jeden den k účasti na svatebním obřadu.
Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne rodiči na jeden den k účasti na
svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy
dítěti při svatbě rodiče.
Narození dítěte
Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu
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a) s náhradou mzdy k převozu manželky /družky/ do zdravotnického zařízení
a zpět,
b) bez náhrady mzdy k účasti při porodu manželky /družky/.
Úmrtí
Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na
a) čtyři dny při úmrtí manžela, druha, dítěte nebo rodiče zaměstnance a na další
den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) jeden den k účasti na pohřbu sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence
jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance, a na
další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče
nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která
sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí
v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
Doprovod
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení
k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod
nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
1. S náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče
a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy,
2. bez náhrady mzdy, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízeného pro žáky
se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu
z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na 20 pracovních dnů v kalendářním roce.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené
v bodě 7.2.7.
Pohřeb spoluzaměstnance
Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. Tyto zaměstnance určí zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
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Přestěhování
Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny,
se poskytne při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení. Náhrada mzdy nenáleží, pokud ke stěhování zaměstnance dojde poté, co byla doručena výpověď zaměstnavatele či zaměstnance z pracovního poměru, nebo poté,
co byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru.
Vyhledání nového zaměstnání
Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy před skončením pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo
dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele
slučovat.
Péče o rodinného příslušníka
Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na
jeden den, se poskytne zaměstnanci pečujícímu o rodinného příslušníka v době,
kdy osoba, která jinak o rodinného příslušníka pečuje, je na vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, nebo v případě, kdy tato osoba doprovází rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření do zdravotnického zařízení a zaměstnanec musí zajistit péči o jiného rodinného příslušníka. Tato překážka v práci
může být čerpána nejvýše 4x v rámci kalendářního roku.
Rehabilitace
K účasti na léčebném rehabilitačním pobytu se poskytne na žádost zaměstnance
a)

pracovní volno nejvýše na dva týdny v kalendářním roce,

b)

pracovní volno s náhradou mzdy v těchto případech a v tomto rozsahu
……………… /např. 10 zaměstnancům, o jejichž výběru spolurozhoduje odborová organizace a zaměstnavatel, zařazeným ve 3. kategorii prací, pokud
v těchto podmínkách pracují více než pět let, na dobu jednoho týdne/.

Léčebným rehabilitačním pobytem se pro tento účel rozumí pobyt v lázních nebo
pobyt spojený se zajištěním rehabilitačních procedur doporučený lékařem zajišťujícím závodní preventivní péči.
Živelní události
Pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 10
dnů v kalendářním roce, k likvidaci následků živelní pohromy, pro kterou byl
vyhlášen stav nebezpečí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a kterou byl zaměstnanci zničen nebo poškozen byt nebo dům, v němž má trvalé bydliště.
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Péče o dítě
Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu ...........
/např. jednoho pracovního dne za čtvrtletí/ se poskytne všem zaměstnancům, kteří
pečují alespoň o jedno dítě do skončení povinné školní docházky, k vyřízení dávek státní sociální podpory, jiných sociálních dávek, k vyřízení potřebných náležitostí v souvislosti s docházkou dítěte do školních a předškolních zařízení.
7.3. Překážky z důvodu obecného zájmu – výkon odborové funkce, činnost pro
odborovou organizaci, účast na školení pořádaném odborovou organizací nebo
OS
Výkon funkce zástupce zaměstnanců
V souladu s § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku práce poskytne zaměstnavatel
pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku bez požadavku na
refundaci
předsedovi odborové organizace na ..................... /plnou stanovenou týdenní
pracovní dobu, na polovinu stanovené týdenní pracovní doby, na x hodin týdně,
měsíčně, vždy případ od případu/,
jinému členu orgánu jednajícího jménem odborové organizace na .......................
/na x hodin měsíčně, vždy případ od případu/.
Další odborová činnost
V souladu s § 203 odst. 2 písm. b) zákoníku práce poskytne zaměstnavatel:
pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku bez požadavku na
refundaci
a)

delegátům sjezdu OS na dobu konání sjezdu OS,

b)

delegátům nejvyššího orgánu OS jednajícího mezi sjezdy OS na dobu konání
jednání tohoto orgánu, nejvýše dva pracovní dny ročně,

c)

členům výkonného orgánu OS a Revizní komise OS k účasti na jednání těchto orgánů, a to nejvýše … pracovních dnů ročně,

d)

k účasti na jednání regionální porady OS jednomu pověřenému zástupci
odborové organizace nejvýše tři pracovní dny ročně,

e)

členům orgánu jednajícího jménem odborové organizace … /např. 3 hodiny
měsíčně/.

Účast na jednáních orgánů OS se dokládá potvrzením OS.
Účast na školení pořádaném odborovou organizací nebo OS
V souladu s § 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku k účasti
na školení pořádaném odborovou organizací nebo OS, a to v rozsahu pěti pra67
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covních dnů ročně. Termíny školení se odborová organizace zavazuje zaměstnavateli sdělit vždy nejméně …… /např. pět dnů/ předem s tím, že při výběru účastníků bude respektovat provozní potřeby zaměstnavatele.
7.4. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia, v nichž
má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce
Zaměstnanci, který se účastní na základě písemné dohody se zaměstnavatelem
uzavřené podle § 234 zákoníku práce školení, jiné formy přípravy nebo studia,
v nichž má získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, náleží pracovní volno s náhradou mzdy
ve výši průměrného výdělku:
a)

po dobu nezbytně nutnou k účasti na vyučování, výuce nebo školení, včetně
dopravy tam a zpět, která zasahuje do rozvržené pracovní doby,

b)

tři pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia
v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,

c)

šest pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní
zkoušky, absolutoria nebo státní zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou,

d)

15 pracovních dnů na vypracování a obhajobu závěrečné písemné práce,
absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce nebo disertační práce,

e)

45 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní
rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky.

8. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu prostoje a přerušení
práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy
Zaměstnanci, který nebyl převeden na jinou práci v důsledku
a/ prostoje nebo
b/ nepříznivých povětrnostních vlivů,
náleží náhrada mzdy ve výši ……… průměrného výdělku /pro prostoj nejméně
80 % průměrného výdělku a pro nepříznivé povětrnostní vlivy 60 % průměrného
výdělku, což je právo ze zákoníku práce, a nejvýše 100 % průměrného výdělku/.
9. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce
9.1. Náhrada za použití vlastního nářadí
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Zaměstnanci náleží náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů,
které s písemným souhlasem zaměstnavatele používá k výkonu práce, a to za opotřebení ...... /uvede se věc, o niž se jedná/ .... Kč měsíčně, popř. ročně.
9.2. Cestovní náhrady
Stravné
Zaměstnanci náleží za každý kalendářní den pracovní cesty stravné, které činí
I. alternativa
a/ ... Kč, trvá-li pracovní cesta pět až 12 hodin,
b/ ... Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c/ ... Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
II. alternativa
částku o ... % vyšší, než je jeho zákonná výše.
Další cestovní náhrady
Zaměstnanci náleží tyto další cestovní náhrady ............. /např. nocležné, odlučné/
za podmínek ........................... ve výši ..... Kč.
10. Odstupné
10.1. Zvýšení odstupného ve vazbě na dobu trvání pracovního poměru
Odstupné při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce se oproti
zákoníkem práce stanovené výši zvyšuje u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr
k zaměstnavateli trvá ke dni skončení pracovního poměru:
a/ více než pět let, o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku,
b/ více než 10 let, o dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku,
c/ více než 15 let, o trojnásobek průměrného výdělku.
10.2. Zvýšení odstupného při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání
Odstupné při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele
nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce se oproti zákoníkem práce stanovené výši zvyšuje u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr
k zaměstnavateli trvá ke dni skončení pracovního poměru:
a/ více než 20 let, o jednonásobek průměrného výdělku,
b/ více než 30 let, o dvojnásobek průměrného výdělku.
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10.3. Zvýšení odstupného při skončení pracovního poměru dohodou
Odstupné při skončení pracovního poměru dohodou z důvodů uvedených v § 52
písm. a) až d) zákoníku práce se oproti zákoníkem práce stanovené výši zvyšuje:
a/ o dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr skončil, dříve než začala plynout dvouměsíční výpovědní doba,
b/ o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr skončil tak, že z dvouměsíční výpovědní doby uplynul nejvýše jeden kalendářní měsíc.
10.4. Souběh zvýšení odstupného
Práva na zvýšení odstupného podle bodu 10.1. a 10.3. a podle bodu 10.2. a 10.3.
se poskytují vedle sebe.
11. Omezení agenturního zaměstnávání
I. alternativa
Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce bude využíváno pouze pro případy zastoupení dlouhodobě nepřítomného zaměstnance nebo při krátkodobé potřebě zvýšit stav zaměstnanců, pokud doba takové potřeby nepřesahuje tři měsíce
po sobě jdoucí v kalendářním roce.
II. alternativa
Zaměstnavatel se zavazuje, že dočasné přidělení zaměstnance agentury práce
bude využíváno pouze v případě, že se na pracovní místo prokazatelně nepodaří
přijmout zaměstnance do pracovního poměru, nebo v případě potřeby zastoupit
dlouhodobě nepřítomného zaměstnance.
III. alternativa
Zaměstnavatel bez předchozího souhlasu odborové organizace nebude využívat
dočasné přidělení zaměstnance agentury práce.
IV.
Mzdové nároky
1. Minimální mzda
Minimální mzda je ...... Kč měsíčně a při stanovené 37,5hodinové týdenní pracovní době /nebo jiné týdenní pracovní době/ ...... Kč za odpracovanou hodinu.
Podmínky pro výpočet a výplatu minimální mzdy jsou stanoveny nařízením vlády
České republiky.
2. Mzdový systém
I. alternativa
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Mzdový systém zaměstnavatele je upraven touto kolektivní smlouvou. Sestává se z
a)

tarifních mezd – bod 3.,

b)

příplatků – bod 4.,

c)

prémií – příloha č. … této kolektivní smlouvy.

V rámci mzdového systému se uplatňují časová a úkolová mzda.
Úkolová mzda se používá pouze pro ………… (vymezí se okruh zaměstnanců,
kteří budou odměňováni úkolovou mzdou).
II. alternativa
Mzdový systém zaměstnavatele je upraven touto kolektivní smlouvou v oblasti
tarifních mezd – bod 3., příplatků – bod 4.
Ostatní mzdové složky, a to ……… /např. prémie, osobní ohodnocení/, upraví
zaměstnavatel svým vnitřním předpisem, k jehož vydání
a) si vyžádá předchozí souhlas odborové organizace,
b) je nezbytné předchozí projednání s odborovou organizací.
V rámci mzdového systému se uplatňují časová a úkolová mzda.
Úkolová mzda se používá pouze pro ………… (vymezí se okruh zaměstnanců,
kteří budou odměňováni úkolovou mzdou).
III. alternativa
Mzdový systém zaměstnavatele je upraven samostatným vnitřním předpisem,
k jehož vydání se zaměstnavatel zavazuje si vyžádat předchozí
a/ souhlas odborové organizace,
b/ projednání s odborovou organizací.
3. Tarifní systém
3.1. Pro odměňování zaměstnanců platí ....stupňový tarifní systém. Nad rámec
tohoto systému mohou být sjednány smluvní mzdy.
3.2. Na základě sjednaného druhu práce se zaměstnanec podle
I. alternativa
podnikového seznamu – katalogu zařazení pracovních činností – funkcí do tarifních tříd /stupňů/, který je přílohou č. … této kolektivní smlouvy,
II. alternativa
katalogu prací podle povolání a stupňů vydaného MPSV ČR v roce 1996
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zařazuje do příslušného tarifu.
3.3. Mzdové tarify pro 37,5hod. (případně jiný) pracovní týden:
Tarifní stupeň

hodinový tarif

1.

........

........

2.

........

........

3.

........

........

4.

........

........

5.

........

........

6.

........

........

7.

........

........

8.

........

........

9.

........

........

10.

........

........

11.

........

........

12.

........

........

měsíční tarif

3.4. Mzdové tarify u povolání .................... se stanoví o .... % vyšší než výše uvedené tarify.
3.5. Mzdové tarify podle bodu IV./3.3. v sobě nesmí obsahovat mzdové příplatky
ve smyslu bodů 4.1. až 4.7. této smlouvy ani jiné složky mzdy.
4. Mzdové příplatky
4.1. Příplatek za práci přesčas
Za práci přesčas se poskytne zaměstnanci příplatek ve výši … % průměrného
výdělku (příplatek za práci přesčas může být diferencován podle toho, zda jde
o práci přesčas v noci, v den pracovního klidu či v ostatní dobu).
4.2. Příplatek za práci ve svátek
Pokud se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na poskytnutí příplatku
k dosažené mzdě za práci ve svátek místo náhradního volna, činí tento příplatek
… % průměrného výdělku.
Příplatek se poskytuje
I. alternativa
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za kalendářní den, na který připadá svátek, tj. od 0.00 hod. do 24.00 hod.
II. alternativa
za dobu počínající hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje
podle rozvrhu směn jako první, do uplynutí 24 hodin, tj. např. od 6.00 hod. do
6.00 hod. dalšího kalendářního dne.
4.3. Příplatek za noční práci
Zaměstnancům, kteří pracují v noci, tj. v době od 22.00 do 6.00 hod., poskytne
zaměstnavatel příplatek ve výši ….... (x % průměrného výdělku, x Kč za hodinu
takové práce).
4.4. Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí vymezeném v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Za práci ve ztíženém pracovním prostředí podle § 117 zákoníku práce, které je
vymezeno v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., se zaměstnanci poskytne příplatek ve
výši
I. alternativa
a) při působení jednoho ztěžujícího vlivu ………… Kč/hod.,
b) při současném působení dvou ztěžujících vlivů ……… Kč/hod.,
c) při současném působení více než dvou ztěžujících vlivů se příplatek podle
písm. b) zvyšuje o 5 Kč za každý další ztěžující vliv.
II. alternativa
za každý jednotlivý ztěžující vliv ……… Kč/hod.
Okruh zaměstnanců odměňovaných podle tohoto bodu je vymezen v příloze č. …
této kolektivní smlouvy.
4.5. Příplatek za práci o sobotách a nedělích:
Zaměstnancům, kteří v rámci stanovené týdenní pracovní doby pracují v sobotu
nebo v neděli, poskytne zaměstnavatel příplatek ve výši … (x % průměrného výdělku, x Kč za hodinu práce v sobotu a neděli), a jde-li o práci nad stanovenou
týdenní pracovní dobu, ve výši …
Příplatek se poskytuje
I. alternativa
za kalendářní den označený jako sobota a neděle, tj. od 0.00 hod. do 24.00 hod.
II. alternativa
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za dobu počínající hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje
podle rozvrhu směn jako první, do uplynutí 24 hodin, tj. např. od 6.00 hod.
v sobotu do 6.00 hod. v neděli a od 6.00 hod. v neděli do 6.00 hod. v pondělí.
4.6. Příplatek za práci v riziku hluku
4.6.1.
Za výkon práce v riziku hluku, pokud na pracovišti byla zjištěna podle platných
předpisů expozice hluku alespoň 87,5 dB, avšak zjištěná expozice nedosáhla hranice, od níž náleží příplatek podle bodu IV./4.4., se poskytne zaměstnanci příplatek ve výši …… Kč/hod.
4.6.2.
V případě, že zaměstnanci náleží příplatek podle bodu IV./4.4. za jeden nebo více
ztěžujících vlivů s výjimkou hluku, poskytne se zaměstnanci pracujícímu za podmínek uvedených v bodě 4.6.1. příplatek pouze ve výši … Kč/hod.
4.6.3.
Okruh zaměstnanců odměňovaných podle bodu 4.6.1. je vymezen v příloze č. …
této kolektivní smlouvy.
4.7. Příplatek za práci v odpoledních směnách
Zaměstnancům, kteří pracují v odpolední /druhé/ směně, poskytne zaměstnavatel
příplatek ve výši …. Prací v odpolední směně se rozumí práce v době od … do …
hodin.
4.8. Souběh příplatků
Příplatky podle bodů 4.1. až 4.7. této kolektivní smlouvy se poskytují vedle sebe.
5. Mzda při dohodnutém dočasném převedení na jinou práci
Zaměstnanci, který byl v důsledku nezbytné provozní potřeby zaměstnavatele
v trvání nejvýše … po sobě jdoucích dnů převeden na základě písemné dohody na
jinou, méně placenou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, náleží
k dosažené mzdě doplatek do průměrného výdělku zaměstnance před takovým
převedením.
6. Další mzdové složky
6.1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům prémie podle prémiového řádu,
který vydá v dohodě s odborovou organizací.
6.2. Ve výplatě za měsíc červen a za měsíc listopad běžného roku se vyplatí 13.
a 14. mzda.
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I. alternativa
13. mzda náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr k zaměstnavateli trval v době
od 1. 1. do 30. 6., a činí …(např. x % mzdy zúčtované zaměstnanci v tomto období).
II. alternativa
13. mzda náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr k zaměstnavateli trval v době
od 1. 1. do 30. 6., a činí ……… Kč, uvedená částka se poměrně krátí za neodpracovanou dobu ve shora uvedeném období. Při krácení se zaokrouhluje na celé Kč
směrem nahoru.
7. Mzda při uplatnění konta pracovní doby
Stálá mzda při uplatnění konta pracovní doby činí … % průměrného výdělku
zaměstnance.
8. Růst průměrné mzdy
I. alternativa
8.1. Průměrná mzda zaměstnanců vypočtená z objemu mzdových nákladů bez
ostatních osobních nákladů a skutečného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané po vyloučení vyplacených mezd zaměstnanců, s nimiž byl sjednán smluvní plat, vzroste v roce … proti roku … minimálně o .... %.
/při sjednávání kolektivní smlouvy na delší časové období je nutné tuto otázku
vyčlenit např. do přílohy kolektivní smlouvy a současně vymezit, že tento závazek
se uzavírá pouze pro rok 2009 a bude o něm každoročně nově vyjednáváno/.
8.2. Při růstu produktivity práce z ......................... v roce … proti roku … vzroste
za každé .....% růstu produktivity práce z ...... na zaměstnance průměrný výdělek
o ..... % nad úroveň uvedenou v bodě 7.1.
II. alternativa
Průměrná mzda zjištěná za rok 2008 u jednotlivých profesních skupin zaměstnanců vzroste v roce … takto:
........./profesní skupina/.......

o .... %,

........./profesní skupina/.......

o .... %.

9. Odměna za pracovní pohotovost
Za hodinu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci:
a/ … (např. 10 % průměrného hodinového výdělku) při pracovní pohotovosti
v pracovní den,
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b/ … (např. 20 % průměrného hodinového výdělku), jde-li o pracovní pohotovost
v den pracovního klidu.
10. Splatnost mzdy a termín výplaty mzdy a způsob a místo výplaty mzdy
10.1. Mzda je splatná vždy za kalendářní měsíc ve výplatním termínu v následujícím kalendářním měsíci. Termíny výplaty mzdy se stanoví
I. alternativa – stanovit výplatní termíny konkrétně pro jednotlivé měsíce,
II. alternativa – stanovit termín výplaty mzdy jednotně pro všechny kalendářní
měsíce, např. vždy 7. den následujícího kalendářního měsíce, s tím, že pokud
termín výplaty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, vyplácí se mzda
v nejbližší předchozí pracovní den.
10.2. Mzda se vyplácí v pracovní době na pracovišti.
Pokud je mzda na základě žádosti zaměstnance vyplácena na jeho účet
u peněžního ústavu, zavazuje se zaměstnavatel, že zaměstnanec bude mít mzdu na
svém účtu v den shora stanoveného výplatního termínu.
11. Normy spotřeby práce
11.1. Pro odměňování zaměstnanců na pracovištích /pro profese/ .........................
jsou používány normy spotřeby práce, které jsou obsaženy v příloze č. ... této
kolektivní smlouvy.
11.2.Výpočet výkonových norem musí odpovídat výši tarifů podle bodu IV./3.3.
a při změně těchto tarifů je třeba je upravit o koeficient odpovídající poměru
nových tarifů vůči dosavadním.
11.3. Zaměstnavatel se zavazuje přizvat zástupce ZO k veškerým měřením, která
jsou podkladem pro stanovení norem spotřeby práce.
V.
Péče o zaměstnance
1. Závodní stravování
Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat zaměstnancům ve všech směnách s výjimkou zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu /případně i bývalým zaměstnancům, kteří se bezprostředně po skončení pracovního poměru stali poživateli starobního nebo invalidního důchodu a nejsou zaměstnáni/ závodní stravování, a to
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I. alternativa
ve vlastní závodní kuchyni s tím, že zaměstnanec zaplatí pouze hodnotu surovin
potřebných k přípravě jídla sníženou o příspěvek ze sociálního fondu, resp. nákladů na podnikovou společenskou spotřebu. Cena stravenky pro zaměstnance za
jedno hlavní jídlo tak bude činit … Kč.
II. alternativa
jiným subjektem, kdy zaměstnavatel bude na cenu stravenky přispívat
a) ze svých daňově uznatelných nákladů na jednu stravenku …… Kč a
b) ze sociálního fondu, případně z nákladů na podnikovou společenskou spotřebu, na jednu stravenku … Kč.
Cena stravenky pro zaměstnance za jedno hlavní jídlo tak bude činit … Kč.
2. Další plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům a hrazená
z nákladů zaměstnavatele
Zaměstnavatel se zavazuje hradit ze svých nákladů ve prospěch zaměstnanců
výdaje na:
2.1. závodní preventivní péči podle bodu VI./3. této kolektivní smlouvy.
2.2. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť podle specifikace uvedené v části VI. této kolektivní smlouvy /popř. provést
specifikaci přímo v tomto bodu/.
2.3. provoz SOU a vzdělávacích zařízení v .................................................. /místo
a typ/ ve výši ....... Kč
2.4. výchovu žáků učilišť ve výši ........ Kč.
2.5. vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty
v rozsahu .................................................................................................
3. Sociální fond – uspokojování podnikové společenské spotřeby
Zaměstnavatel se zavazuje :
I. alternativa
3.1.Vytvořit sociální fond a vést jeho prostředky odděleně na samostatném účtu,
I1. alternativa
dotovat tento fond základním přídělem ve výši minimálně ....... % z celkového
objemu mzdových prostředků vyplacených zaměstnancům zaměstnavatelem za
předchozí kalendářní rok, minimálně však částkou ......... Kč na jednoho zaměstnance, přičemž příděl do fondu bude poskytnut v termínu /v termínech/ .........
I.2. alternativa
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dotovat tento fond základním přídělem ............ Kč /tj. pevná částka/ za příslušný
kalendářní rok, přičemž příděl do fondu bude poskytnut v termínu /v termínech/
.......................................................
3.2. Do tohoto fondu poukázat nad výše uvedený příděl i zůstatek finančních prostředků ze sociálního fondu z předchozích let i splátky všech půjček od zaměstnanců /i bývalých/ poskytnutých ze sociálního fondu.
3.3. Při překročení plánovaného zisku zaměstnavatele dotovat tento fond doplňkovým přídělem ve výši ......... % z překročené části zisku.
II. alternativa
3. Hradit podnikovou společenskou spotřebu v rozsahu nejméně .... Kč ročně.
4. Rozpočet sociálního fondu – podnikové společenské spotřeby
4.1. Rozpočet sociálního fondu /podnikové společenské spotřeby/ tvoří přílohu
této kolektivní smlouvy. Odborová organizace má spolurozhodovací právo při
rozhodování o užití fondu /prostředků vynakládaných na podnikovou společenskou spotřebu/ v jednotlivých případech. Bližší podmínky pro užití fondu
/prostředků vynakládaných na podnikovou společenskou spotřebu/ jsou stanoveny v zásadách užití sociálního fondu, které:
I. alternativa
tvoří přílohu této kolektivní smlouvy.
II. alternativa
budou schváleny po dohodě s odborovou organizací.
4.2. Plnění ze sociálního fondu /z prostředků na podnikovou společenskou spotřebu/ bude zaměřeno především na krytí výdajů zaměstnanců vynakládaných na:
4.2.1. hodnotu stravování /ceny potravin/ poskytovaného zaměstnavatelem jako
nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti, včetně hodnoty takto poskytovaných
nealkoholických nápojů ve výši:
I. alternativa
minimálně .............. Kč na jednoho zaměstnance /včetně důchodců – bývalých
zaměstnanců/ na jeden den,
II. alternativa
.......... % z ceny potravin a nápojů.
4.2.2. možnost využívání rekreačních, zdravotnických, vzdělávacích a předškolních zařízení v nepeněžní formě za těchto podmínek: ....................... /popř. za
podmínek stanovených v příloze č. .... této kolektivní smlouvy/.
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4.2.3. možnost využívání závodní knihovny, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce za těchto podmínek ............................... /nebo za podmínek stanovených v příloze č. ... této kolektivní smlouvy/,
4.2.4. půjčky a sociální podpory poskytované za těchto podmínek ........................
/popř. za podmínek uvedených v příloze č. ... této kolektivní smlouvy/.
4.2.5. odměny při významných životních a pracovních výročích
Při významných pracovních a životních jubileích mohou být zaměstnancům
.......... (např. poskytnuty v nepeněžní formě, vyplaceny) následující odměny:
a/ při prvním rozvázání pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo
invalidní důchod ve výši ...... Kč,
b/ při životním výročí 60 let ve výši ...... Kč,
c/ při pracovních výročích ...... /např. 25 let zaměstnání/ ve výši ............... Kč.
5. Penzijní připojištění
Zaměstnavatel se zavazuje přispívat ze svých prostředků (nákladů, sociálního
fondu, prostředků na podnikovou společenskou spotřebu) na penzijní připojištění
se státním příspěvkem zaměstnancům,
I. alternativa
kteří uzavřeli penzijní připojištění se státním příspěvkem a ze své mzdy
u zaměstnavatele platí toto připojištění nejméně v částce ... Kč měsíčně, a to ...
Kč měsíčně.
II. alternativa
kteří uzavřeli penzijní připojištění se státním příspěvkem a ze své mzdy
u zaměstnavatele platí toto připojištění nejméně v částce ... Kč měsíčně a jejichž
pracovní poměr k zaměstnavateli trvá nejméně .... let, a to ... Kč měsíčně.
6. Životní pojištění
Zaměstnavatel se zavazuje přispívat ze svých prostředků (nákladů, sociálního
fondu, prostředků na podnikovou společenskou spotřebu) na životní pojištění
zaměstnancům,
I. alternativa
kteří uzavřeli soukromé životní pojištění za podmínky, že výplata pojistného plnění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku, a ze své mzdy u zaměstnavatele platí toto pojištění nejméně
v částce ... Kč měsíčně, a to ... Kč měsíčně.
II. alternativa
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kteří uzavřeli soukromé životní pojištění za podmínky, že výplata pojistného plnění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku, a jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trvá nejméně .... let,
a to ... Kč měsíčně.
7. Rehabilitační pobyty
Zaměstnavatel se zavazuje uhradit .... Kč z ceny 14denních rehabilitačních pobytů v roce …… pro své zaměstnance v počtu ...... poukazů /v případě, že kolektivní
smlouva bude uzavřena na delší než roční období, je třeba si částky a počty poukazů sjednat pro každý rok nebo vymezit, že o této otázce se bude každoročně
jednat/.
8. Rekreace
Rekreace pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky bude zabezpečována následovně: .................................................................................................................
9 Důchodci – bývalí zaměstnanci
Zaměstnavatel se zavazuje, že plnění a výhody plynoucí z bodu ........ této kolektivní smlouvy uplatní i na důchodce – bývalé zaměstnance.
10. Zlepšení pracovního prostředí
Zaměstnavatel se zavazuje přispět ke zlepšení pracovního prostředí realizací
následujících opatření:
a/ ............. /např. dokončit výstavbu soc. zařízení v objektu ............/,
b/ ............. /např. automatizovat výrobu .............. v provozu ................/,
c/ ............. /např. vybudovat .........................................../,
d/ ............. /např. provést rekonstrukci ................................./,
e/ ..............................................................
VI.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zaměstnavatel se zavazuje:
1. v době platnosti této kolektivní smlouvy provést kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle plánu kontrol, který je obsažen v příloze č. ... této kolektivní smlouvy.
2. provést /každoročně/ v dohodě s odborovou organizací v souladu s § 108
odst. 5 zákoníku práce komplexní prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při
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práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Zprávu z této prověrky,
včetně harmonogramu na odstranění závad, projednat s odborovou organizací
a její písemné vyhotovení bez zbytečného odkladu předat odborové organizaci.
3. zabezpečit na své náklady vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců, organizovat periodické a výstupní lékařské prohlídky stanovené právními předpisy, případně rozhodnutími orgánu ochrany veřejného zdraví. Dále zabezpečit na své
náklady nad rámec periodických prohlídek stanovených právními předpisy nebo
rozhodnutími orgánu ochrany veřejného zdraví preventivní lékařské prohlídky
zaměstnanců ……… /např. určité profese nebo pracujících za určitých podmínek
po určitou dobu/.
4. předem informovat odborové organizace o všech měřeních, která jsou podkladem k opatřením v oblasti BOZP, a současně k jejich provádění přizvat zástupce
odborové organizace.
5. poskytovat zaměstnancům k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem
/zejména tzv. horké provozy/ a zátěže chladem v souladu s platnou právní úpravou /§ 104 odst. 3 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb./ bezplatně
ochranné nápoje, a to ............................. /uvede se druh a množství, nejlépe
v souladu s doporučením lékaře, který zajišťuje závodní preventivní péči/.
6. poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky podle schváleného podnikového seznamu ………………, který
I. alternativa
je přílohou této kolektivní smlouvy.
II. alternativa
byl před vydáním projednán s odborovou organizací.
7. stanovit pravidla pro praní a čištění osobních ochranných pracovních prostředků, a to následovně ...........................................
8. zajistit na základě odůvodněné žádosti odborové organizace na své náklady
prověření dodržování hygienických a bezpečnostních norem, a to nejpozději do
jednoho měsíce od podání takové žádosti, pokud není v konkrétním případě sjednán jiný termín.
9. stanovit a projednat s odborovou organizací a s poškozeným způsob a rozsah
náhrady škody, a to bez zbytečného odkladu, zpravidla nejdéle do 30 dnů od pracovního úrazu nebo od zjištění nemoci z povolání, tak aby náhrada za ztrátu na
výdělku mohla být zaměstnavatelem vyplácena 1x měsíčně v souladu s ustanovením § 382 zákoníku práce. Písemně informovat poškozeného, případně po-
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zůstalé, o případném částečném nebo úplném zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele a jeho důvodech.
10. projednávat s odborovou organizací závěry ze šetření havárií výrobních zařízení, smrtelných pracovních úrazů, pracovních úrazů, které vyvolaly potřebu
hospitalizace delší než pět kalendářních dnů, a nemocí z povolání.
11. provádět /každoročně/ písemné vyhodnocení
a) nemocnosti a pracovní úrazovosti za uplynulý kalendářní rok, jehož součástí je
kopie výkazu Nem-Ur za tento kalendářní rok,
b) plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 432/2003
Sb. a současně prověřit provázanost vyhodnocení rizik, kategorizace prací
a seznamu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
c) stavu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných
nápojů,
d) ……… (podle konkrétních podmínek, např. celkový stav pracovních podmínek
zaměstnanců).
Výsledky uvedených vyhodnocení projednat s odborovou organizací vždy nejpozději do 15. 3. za předchozí kalendářní rok a následně jedno písemné vyhotovení
vyhodnocení, včetně kopie výkazu Nem-Ur, předat odborové organizaci v termínu nejpozději do 31. 3. téhož kalendářního roku.
Navrhovat, realizovat a vyhodnocovat opatření ke zlepšení stavu na úseku BOZP
a hygieny práce.
12. realizovat další opatření na úseku BOZP, a to ............... /např. odstranění
vyjmenovaných závad zjištěných kontrolní činností, ozdravná opatření na rizikových pracovištích/ v termínu do .............
VII.
Závěrečná část kolektivní smlouvy
1. Platnost a účinnost
Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Účinnosti nabývá dnem …. a končí …… /dne …, uplynutím výpovědní
doby/.
2. Spory o výklad jednotlivých ustanovení této kolektivní smlouvy
Spory o výklad jednotlivých ustanovení této kolektivní smlouvy bude řešit smírčí
komise složená ze tří zástupců zaměstnavatele a tří zástupců odborové organiza82
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ce. Členy komise jmenuje každá ze smluvních stran nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne, kdy se dozvěděla o vzniku sporu.
3. Změny
Obě smluvní strany souhlasí s tím, že /vždy/ v průběhu měsíce ............. se uskuteční jednání o možnosti změny kolektivní smlouvy ve smyslu ustanovení § 8
odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Předmětem jednání bude
.............. /uvede se část nebo jednotlivé body kolektivní smlouvy/.
4. Vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy
Vyhodnocení plnění této kolektivní smlouvy se provádí pololetně, a to do ………
a dále pak nejpozději do …… /pokud je kolektivní smlouva uzavírána na dobu
delší než jeden rok, je vyhodnocení třeba provádět v uvedených termínech každoročně/.
5. Seznámení zaměstnanců s obsahem této kolektivní smlouvy
S obsahem této kolektivní smlouvy seznámí odborová organizace a zaměstnavatel
zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření následovně:
...................................... /např. na veřejné schůzi uspořádané společně zaměstnavatelem a odborovou organizací, na niž budou pozváni i neodboráři, s tím, že
zaměstnavatel pro podrobnější seznámení zajistí na své náklady výtisky kolektivní
smlouvy pro vedoucí zaměstnance a …. výtisků pro potřeby odborové organizace.
6. Návrh kolektivní smlouvy na další období
Na základě zkušeností z vyhodnocení plnění této kolektivní smlouvy zahájit přípravu kolektivní smlouvy na rok .... /na další období/ tak, aby k jejímu uzavření
došlo nejpozději do 15. 12. ... /resp. do uvedeného data roku, v němž končí její
účinnost, pokud byla uzavřena na delší než roční období/.
Návrh kolektivní smlouvy na rok … /léta .........../ předloží obě smluvní strany
nejpozději do ............
7. Souhlas s obsahem kolektivní smlouvy
Souhlas s obsahem této kolektivní smlouvy potvrzují obě smluvní strany podpisy
svých zástupců.
........................................

.........................................

razítko a podpis zástupce

razítko a podpis zástupce

ZO

zaměstnavatele
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Doporučené přílohy kolektivní smlouvy:


rozpočet sociálního fondu (prostředků na podnikovou společenskou spotřebu)



zásady užití sociálního fondu (prostředků vynakládaných na podnikovou
společenskou spotřebu)



podnikový katalog pro zatříďování funkcí – pracovních činností do tarifních
tříd



okruh zaměstnanců, kterým náleží příplatek
a)

za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

b)

za hluk,

c)

……………….



plán ozdravných opatření pro riziková pracoviště



plán kontrolních akcí BOZP



seznam poskytovaných OOPP



seznam norem spotřeby práce
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Výklad k jednotlivým částem vzoru podnikové kolektivní smlouvy
Předmět smlouvy
Vymezení předmětu podnikové kolektivní smlouvy (dále jen „PKS“) v bodě
I./l. vychází z ustanovení § 23 odst. 1 zákoníku práce.
Spolupráce smluvních stran
Návrh formulace této části PKS vychází z povinností, které má zaměstnavatel vůči odborové organizaci podle zákoníku práce. Konkretizace stanovených
povinností, např. přesné uvedení místnosti pro činnost odborové organizace
a jejího vybavení, je významná, protože je tím dána jistota fungování odborové
organizace po dobu účinnosti kolektivní smlouvy a zaměstnavatel nemůže tyto
podmínky jednostranně měnit. Dohodnout konkrétní úhradu nákladů na potřebné
podklady pro činnost odborů přichází v úvahu tam, kde takové podklady zaměstnavatel neposkytuje odborové organizaci bezplatně. Jedná se např. o přístup
k platným právním předpisům, zajištění některých zpráv a rozborů v souvislosti
s finanční a ekonomickou situací zaměstnavatele, kopie zpráv státních orgánů
provádějících kontrolu.
Závazek zaměstnavatele poskytnout odborové organizaci na její činnost nebo na blíže určený okruh činností dar představuje potvrzení zájmu zaměstnavatele na fungování odborové organizace. Tento dar lze poskytnout jako účelově
vázaný, jehož poskytnutí nezatěžuje výrazně zaměstnavatele, neboť jeho hodnotu, pokud činí alespoň 2 000 Kč, může až do výše 5 % ze základu daně podle
§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, odečíst
(ovšem pouze v případě, že vůbec vytvoří daňový základ, tj. tzv. hrubý zisk).
Odborová organizace jako příjemce neplatí z tohoto plnění ani daň z příjmů, ani
daň darovací (osvobození od daně darovací je v souladu s § 20 odst. 4 a § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí, v platném znění, možné pouze na základě daňového přiznání k této dani). Dar však může odborová organizace použít pouze k vymezeným účelům bez časového omezení, tj. nejen v roce poskytnutí, ale i v letech
následujících. Pro potřeby daňové kontroly je nutné vést odděleně od ostatního
účetnictví evidenci o příjmech (darech) a výdajích (použití daru) na uvedené
účely. Dar může být zaměstnavatelem poskytnut i bez účelového vázání, tj. III.
alternativa. V tomto případě jej ale zaměstnavatel poskytuje z čistého zisku (nemůže si nijak snížit základ daně) a odborová organizace musí z takového daru
odvést daň darovací. Dar však může poté použít na cokoli. Inspirací pro tento
závazek je ustanovení § 13 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, v platném znění (fond kulturních a sociálních potřeb povinně
tvoří většina organizací veřejné sféry), podle něhož je možné poskytovat odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, příspěvek na úhradu prokazatel85
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ných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících
z pracovněprávních předpisů.
Zaměstnavatel s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů, v platném znění, nemůže bez výslovného souhlasu zaměstnance poskytovat konkrétní osobní údaje, tj. ani např. údaje o jeho
mzdě. Bude proto vhodné předložit zaměstnavateli písemné souhlasy všech členů
odborové organizace opravňující příslušné odborové funkcionáře k seznamování
se s jejich mzdou. Výslovný souhlas člena odborové organizace nelze nahradit
usnesením kolektivního orgánu odborové organizace (členské schůze, konference).
Srážky ze mzdy je zaměstnavatel oprávněn provádět, je-li jejich provádění
sjednáno v kolektivní smlouvě a má-li zaměstnavatel k dispozici souhlas jednotlivých zaměstnanců – členů OS k jejich provádění. Nově již podle § 146 písm. c)
zákoníku práce není požadováno uzavírání dohod o srážkách ze mzdy. O výši
takto prováděných srážek je zaměstnavatel povinen informovat odborovou organizaci. Uvedená informace je v praxi významná i proto, že členské příspěvky do
zákonem stanovené výše jsou podle § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů (zákon
č. 586/1992 Sb., v platném znění) nezdanitelnou částí základu daně, potvrzení
o výši členských příspěvků pro tento účel vystavuje příslušná odborová organizace.
Pro zajištění informovanosti odborové organizace alespoň v rozsahu, jak to
ukládá zákoník práce, je třeba v kolektivní smlouvě konkrétně upravit, kdy a jaké
informace potřebuje odborová organizace pravidelně a také jakou formou jí budou zaměstnavatelem tyto informace předávány. Nad zákoníkem práce stanovený
povinný rozsah informací lze doporučit sjednat informace o využívání agenturního zaměstnávání a informace o všech měřeních, která jsou podkladem k opatřením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a o výsledcích těchto
měření.
Rozsah záležitostí, které je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou
organizací, lze doporučit rozšířit, resp. upřesnit, a to zejména pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a alespoň o některé vnitřní předpisy zaměstnavatele.
Okruh situací, k nimž zaměstnavatel potřebuje předchozí souhlas odborové
organizace, doporučujeme rozšířit nad rámec stanovený zákoníkem práce.
Vymezení, co se rozumí větším počtem zaměstnanců, je velmi důležité, neboť tuto otázku zákoník práce ani jiný právní předpis neřeší, nicméně plnění některých povinností zaměstnavatele v oblasti informování a projednávání je vázáno na skutečnost, že daná záležitost se týká většího počtu zaměstnanců.
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Pracovní doba, překážky v práci, dovolená, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, odstupné
Pracovní doba
Maximální délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Jedná se o tzv. čistou pracovní dobu, tj. do stanovené délky pracovní doby se nezahrnují přestávky v práci na jídlo a oddech (§ 79 odst. 1 zákoníku práce). V § 79
odst. 2 zákoníku práce je určena nižší maximální délka pracovní doby pro některé skupiny zaměstnanců, a to tak, že pro zaměstnance pracující v podzemí při
těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích
geologického průzkumu a zaměstnance s třísměnným a nepřetržitým pracovním
režimem činí nejvýše 37,5 hodiny týdně, pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně a pro zaměstnance mladší 18 let činí nejvýše 30 hodin týdně. Zákoník práce ve svém § 79 odst. 3 stanoví, že zkrácení stanovené týdenní pracovní doby pod rozsah stanovený zákonem bez snížení mzdy
je možné pouze v kolektivní smlouvě nebo u zaměstnavatele, kde odbory nepůsobí, ve vnitřním předpise, tj. i přes smluvní volnost to nelze sjednat v pracovní
nebo jiné smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Možnost zkrácení
pracovní doby bez snížení mzdy se však nevztahuje na zaměstnavatele uvedené
v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. zaměstnavatele tzv. veřejné sféry.
Rozvržení pracovní doby
V kolektivní smlouvě je možné sjednat rozvržení pracovní doby. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby lze sjednat období, na které lze pracovní
dobu rozvrhnout nerovnoměrně. V případě, že kolektivní smlouva takové ujednání neobsahuje, platí, že zaměstnavatel může pracovní dobu rozvrhnout nerovnoměrně nejvýše na 26 týdnů po sobě jdoucích (§ 83 odst. 1 zákoníku práce).
Výlučně v kolektivní smlouvě lze sjednat období, na které lze rozvrhnout pracovní dobu, až na 52 týdnů po sobě jdoucích (§ 83. odst. 1 zákoníku práce).
Délka pracovní směny u rovnoměrného rozvržení pracovní doby může činit
nejvýše devět hodin s tím, že délka pracovní doby se v jednotlivých týdnech neliší, tj. v týdnu může být rozvržena jen stanovená týdenní pracovní doba (§ 82
zákoníku práce). U nerovnoměrného rozvržení pracovní doby platí, že směna
nesmí být delší než 12 hodin s tím, že stanovená týdenní pracovní doba se
v jednotlivých týdnech liší (§ 83 odst. 2 zákoníku práce). U nerovnoměrného
rozvržení pracovní doby pak platí, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance
nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak (§ 84 zákoníku
práce). Je třeba uvést, že dohodou lze změnit pouze délku doby, v níž musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance s rozvržením pracovní doby. Uvedená povin87

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

nost zaměstnavatele by však nebyla splněna v případě, že by se zaměstnavatel
dohodl se zaměstnancem, že mu bude sdělovat rozvržení pracovní doby předem
pouze na kratší období, než je sjednané nebo stanovené srovnávací období.
Zákoník práce připouští zvláštní druh nerovnoměrného rozvržení pracovní
doby nazývaný konto pracovní doby (§ 86 a 87 zákoníku práce), který může být
sjednán pouze v kolektivní smlouvě nebo u zaměstnavatele, kde odbory nepůsobí, stanoven vnitřním předpisem. Konto pracovní doby nesmí být použito
u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Rozvržení pracovní
doby formou konta pracovní doby není pro zaměstnance příliš výhodné, neboť
klade zvýšené nároky na životní režim zaměstnance, a navíc mu vlastně po sjednanou dobu zajišťuje právo na výplatu pouze ve výši 80 % průměrného výdělku
(případně ve vyšší výši sjednané v kolektivní smlouvě) zjištěného ze zvláštního
rozhodného období, kterým je 12 kalendářních měsíců předcházejících začátku
srovnávacího období. Dále je třeba si uvědomit, že se jedná o institut, s nímž má
praxe zatím zcela minimální zkušenosti, proto je při jeho sjednávání třeba dbát
značné opatrnosti.
Pracovní dobu lze pružně rozvrhnout tak, že stanovená týdenní pracovní doba bude naplněna v průměru nejdéle ve čtyřtýdenním srovnávacím období (§ 85
zákoníku práce). Sjednat je třeba jednak okruh zaměstnanců, na něž se bude takové rozvržení pracovní doby vztahovat, a dále základní pracovní dobu, kdy
zaměstnanec musí být na pracovišti, a volitelnou pracovní dobu. Volitelná pracovní doba, včetně základní doby, musí být stanovena tak, aby délka směny nepřesáhla 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, tj. např. základní pracovní
doba od 9.00 hod. do 12.00 hod. a volitelná pracovní doba od 6.00 hod. a nejpozději do 18.00 hod. Sjednat je také třeba, jaké rozvržení pracovní doby se uplatní
v případech, kdy zákoník práce pro konkrétní situaci použití tohoto typu rozvržení pracovní doby neumožňuje (např. v případě vyslání zaměstnance na pracovní
cestu).
Osobní očista – započtení do pracovní doby
Zákoník práce sice výslovně neupravuje možnost sjednat v kolektivní
smlouvě započtení osobní očisty do pracovní doby, ale podobný závazek je
v rámci smluvní volnosti možný. Řešit uvedenou otázku v rámci kolektivního
vyjednávání je vhodné zejména pro profese, při jejichž výkonu dochází k velkému znečištění, např. v provozech s vysokou prašností. V této souvislosti je
třeba upozornit, že současně s přijetím tohoto závazku je třeba přehodnotit (přepočítat) normy spotřeby práce, tj. provést jejich změkčení ve vazbě na délku započtené doby očisty.
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Přestávky v práci
Ustanovení § 88 zákoníku práce zaručuje zaměstnancům poskytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně třicet minut nejdéle po šesti
hodinách nepřetržité práce. U mladistvých zaměstnanců musí být přestávka na
jídlo a oddech poskytnuta nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávka
může být rozdělena do několika částí s tím, že alespoň jedna její část musí činit
nejméně 15 minut. Přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. V případě, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přestávku poskytnout z důvodu, že práci nelze přerušit, resp. zaměstnance vystřídat, je povinen
mu poskytnout přiměřenou dobu na jídlo a oddech, která se na rozdíl od přestávky v práci započítává do pracovní doby.
Zákoník práce ve svém § 89 stanoví, že bezpečnostní přestávky, které náleží
zaměstnancům na některých pracovištích podle zvláštních právních předpisů, se
započítávají do pracovní doby. Výslovně stanoví, že připadne-li bezpečnostní
přestávka na dobu přestávky na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na
jídlo a oddech do pracovní doby.
Práce přesčas
Podle ustanovení § 93 odst. 2 zákoníku práce nesmí práce přesčas, kterou
lze zaměstnanci nařídit, činit více než osm hodin týdně a ročně nejvýše 150 hodin. Do těchto limitů se nezapočítává práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci
poskytnuto náhradní volno. Nad stanovené limity může být konána práce přesčas
pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas, tj. jak
nařízené práce přesčas, tak i dohodnuté práce přesčas, však nesmí činit v průměru
více než osm hodin týdně. Není-li délka období, v němž v průměru nesmí součet
nařízené i dohodnuté práce přesčas překročit osm hodin týdně, sjednána, platí, že
délka tohoto období může podle § 93 odst. 4 zákoníku práce činit nejvýše 26
týdnů po sobě jdoucích. Pouze v kolektivní smlouvě lze sjednat toto období až na
52 týdnů po sobě jdoucích. Velký rozsah přesčasové práce může vést k přetíženosti zaměstnanců a zároveň v některých případech bránit tvorbě nových pracovních míst. Dalším problémem může být i to, že přesčasová práce konaná ve
větším rozsahu odčerpá mzdové prostředky, které by jinak mohly být použity na
zvýšení mezd v rámci stanovené týdenní pracovní doby. S ohledem na smluvní
volnost je možné v kolektivní smlouvě sjednat nebo u zaměstnavatele, kde odbory nepůsobí, stanovit nižší rozsah přesčasové práce.
Pracovní pohotovost
Pracovní pohotovost může být držena jen mimo pracoviště zaměstnavatele
(§ 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce). Pracovní pohotovost nemůže být nařízena,
aniž by byla předem se zaměstnancem dohodnuta (§ 95 zákoníku práce) s tím, že
v této dohodě by měl být sjednán její rozsah a současně i místo, kde a případně
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za jakých podmínek ji bude zaměstnanec držet. Dohoda sice nemusí mít písemnou formu, lze ji však doporučit. Pokud k dohodě o pracovní pohotovosti a jejím
rozsahu dojde, je zaměstnavatel oprávněn v rámci dohodnutého rozsahu zaměstnanci tuto pohotovost nařídit. Pro pracovní pohotovost není stanoven žádný maximální rozsah. Nic nebrání tomu, aby byl maximální možný rozsah pracovní
pohotovosti dohodnut v kolektivní smlouvě nebo u zaměstnavatele, kde nepůsobí
odbory, stanoven vnitřním předpisem.
Dovolená
Výměra dovolené za kalendářní rok činí podle § 213 odst. 1 zákoníku práce
pro všechny zaměstnance bez ohledu na délku trvání zaměstnání nejméně čtyři
kalendářní týdny. V kolektivní smlouvě je možné prodloužit dovolenou nejen
o celé týdny, ale i o dny s tím, že toto prodloužení je možné podmínit. Podmínky
však nesmí být diskriminační. Dovolená, tj. zákonná výměra i prodloužení, tvoří
jeden celek a při čerpání dovolené nelze nijak oddělit čerpání zákonné výměry
dovolené a jejího prodloužení. Možnost prodloužení výměry dovolené se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce,
jejichž výměra dovolené činí přímo ze zákoníku práce pět týdnů. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí osm týdnů
v kalendářním roce. U těchto dvou skupin zaměstnanců nelze dovolenou prodloužit, neboť od ustanovení § 213 odst. 2 a 3 zákoníku práce se podle § 363
odst. 2 zákoníku práce nelze odchýlit. Pedagogickým pracovníkem je ten zaměstnanec, o němž to stanoví zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Jde například o vychovatele a mistry odborné
výchovy.
Sjednání termínu pro předložení rozvrhu dovolených k projednání odborové
organizaci má praktický význam pro zajištění časového prostoru k případnému
vyjasnění otázek čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci a zajištění určitého
zohlednění i zájmu zaměstnanců. V praxi je institut rozvrhu dovolených ke škodě
zaměstnanců málo využíván.
Celozávodní dovolenou, resp. hromadné čerpání dovolené, lze podle § 220
zákoníku práce určit v rozsahu nejvýše dvou týdnů, pokud je to nutné z provozních důvodů.
Bližší úprava zaokrouhlování dovolené má pro praxi význam v tom, že se
tím odstraní některé stále přetrvávající výkladové pochybnosti o způsobu zaokrouhlování na celé půldny, které výslovně stanoví ve svém § 216 zákoník práce.
Překážky v práci na straně zaměstnance
Zákoník práce v ustanoveních § 191 až 206 upravuje případy, při kterých
vzniká z vymezených důvodů zaměstnanci právo na pracovní volno, případně na
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pracovní volno s náhradou mzdy. Obecně se tyto případy označují jako překážky
v práci. V zákoníku práce jsou upraveny dvě základní skupiny těchto překážek,
a to důležité osobní překážky v práci a překážky v práci z důvodu obecného
zájmu. V rámci první skupiny jsou zařazeny důležité osobní překážky v práci,
jako jsou pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, mateřská
a rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci. Ve druhé skupině
jsou zařazeny překážky v práci z důvodu výkonu veřejné funkce, výkonu občanské povinnosti, jiných úkonů v obecném zájmu, pracovního volna související
s brannou povinností, překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy
nebo studia.
Důležité osobní překážky v práci
V souvislosti s účinností nového zákona o nemocenském pojištění (zákon
č. 187/2006 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2009) je upravena otázka náhrady
mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Náhrada mzdy přísluší pouze za
pracovní dny zaměstnance, které podle jeho rozvržení pracovní doby spadají do
období prvních 14 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti. Za první
tři pracovní dny pracovní neschopnosti však náhrada nenáleží. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti pak náleží nemocenské. V § 192 zákoníku práce
je stanoven postup pro výpočet náhrady mzdy. S ohledem na skutečnost, že za
první tři pracovní dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy podle zákoníku práce
nenáleží a od 4. dne činí pouze 60 % průměrného výdělku redukovaného obdobným způsobem jako vyměřovací základ pro nemocenské, lze doporučit sjednat
náhradu za první tři pracovní dny a případně též zvýšenou náhradu od 4. pracovního dne pracovní neschopnosti do 14. dne pracovní neschopnosti. Upozorňujeme však, že sjednaná náhrada mzdy nesmí převýšit průměrný výdělek zjištěný
podle § 356 odst. 1 zákoníku práce (§ 192 odst. 3 zákoníku práce).
Jiné důležité osobní překážky v práci
Právní úprava týkající se dalších důležitých osobních překážek, při nichž náleží pracovní volno, popř. pracovní volno s náhradou mzdy, je na základě zmocnění obsaženého v § 199 odst. 2 zákoníku práce obsažena v nařízení vlády
č. 590/2006 Sb. Ve vzoru kolektivní smlouvy jsou uvedeny všechny překážky
obsažené v nařízení vlády s tím, že je možné sjednat delší pracovní volno s nebo
bez náhrady mzdy, případně sjednat náhradu mzdy tam, kde podle nařízení nenáleží. Ve vzoru jsou uvedeny i některé možné překážky v práci nad rámec překážek v práci upravený nařízením vlády.
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
Podle § 203 odst. 2 písm. a) zákoníku práce náleží při výkonu funkce člena
orgánu odborové organizace podle tohoto zákona pracovní volno s náhradou
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mzdy. Podle § 203 odst. 2 písm. b) zákoníku práce náleží k výkonu jiné odborové
činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech, pracovní
volno bez náhrady mzdy. Podle § 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu pěti pracovních dnů v kalendářním roce k účasti na školení pořádaném odborovou organizací, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. S ohledem na shora uvedené je třeba v kolektivní smlouvě výslovně upravit:
a)

rozsah pracovního volna s náhradou mzdy k výkonu funkce v rozsahu podle
zákoníku práce, tj. k činnostem, kde odbory vystupují jako zástupci všech
zaměstnanců u zaměstnavatele,

b)

otázku náhrady mzdy a její případné refundace v případech další odborové
činnosti, která již nepředstavuje zastupování zaměstnanců tak, jak je upraveno zákoníkem práce,

c)

dobu, ve které bude zaměstnavateli předem ohlášena překážka v práci spočívající v účasti na školení pořádaném odborovou organizací a jeho vybraní
účastníci.

Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia,
v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy
nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce
Navrhuje se zvýšit rozsah pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v případech stanovených v § 234 zákoníku práce.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Zákon pamatuje na situace, kdy zaměstnavatel z vymezených důvodů na své
straně nemůže zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Tyto situace označuje jako překážky v práci na straně zaměstnavatele a přiznává při nich
zaměstnanci náhradu mzdy ve stanovené výši (§ 207 až 210 zákoníku práce). Při
překážce v práci z důvodu prostoje zaměstnanci náleží náhrada mzdy nejméně ve
výši 80 % průměrného výdělku a v případě, že nepracoval pro nepříznivé povětrnostní vlivy, náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku. S ohledem na stanovení zákonného minima je možné sjednat v kolektivní smlouvě náhradu mzdy pouze ve vyšší než zákonem stanovené výši, nejvýše však do 100 %
průměrného výdělku. Upozorňujeme, že zaměstnavatel není oprávněn převést
zaměstnance z důvodu prostoje nebo nepříznivých povětrnostních vlivů bez jeho
souhlasu na jinou než s ním v pracovní smlouvě sjednanou práci (§ 41 odst. 5
zákoníku práce). V případě souhlasu zaměstnance mu po takovém převedení
v případě, že by dosahoval nižší mzdy než před převedením, náleží na základě
§ 139 zákoníku práce doplatek do průměrné mzdy před takovým převedením.
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Právní úprava nepředpokládá, že by se v kolektivní smlouvě řešila výše náhrady mzdy u jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele (částečná nezaměstnanost). Tyto situace by měly být řešeny pouze případ od případu samostatnou dohodou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a příslušnou odborovou organizací. Uvedené vyplývá ze samotného znění ustanovení § 209 odst. 2 zákoníku
práce.
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem
práce
Náhrada za použití vlastního nářadí
Ustanovení § 190 zákoníku práce řeší otázku náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. V kolektivní smlouvě je možné sjednat výši těchto náhrad, pokud zaměstnanci používají vlastní
nářadí na základě dohody se zaměstnavatelem. Takové ujednání má význam
pouze v případě, že je u zaměstnavatele používání vlastního nářadí běžné. Je
třeba upozornit, že toto ujednání nelze učinit ohledně používání motorového vozidla, byť jej zaměstnanci používají se souhlasem zaměstnavatele. Praktické využití tohoto ustanovení bude přicházet v úvahu zejména u domáckých zaměstnanců.
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady upravuje zákoník práce. Stravné je zákonem stanoveno
v minimální výši, rozpětí pro určení stravného platí pouze pro zaměstnavatele
vymezené v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tzv. zaměstnavatele z veřejné sféry).
Horní hranice tohoto rozpětí je ovšem významná i pro zaměstnavatele soukromé
(podnikatelské) sféry, neboť jen do výše horní hranice tohoto rozpětí jsou vynaložené prostředky považovány za daňově uznatelné. V kolektivní smlouvě je
možné sjednat nejen vyšší, ale i jiné než zákonem předvídané náhrady. Je však
třeba pamatovat, že od daně z příjmů, a tím i od placení pojistného, jsou osvobozeny pouze ty náhrady, které jsou zákonem upravené, a pouze ve výši v zákoně
stanovené.
Odstupné
Odstupné podle ustanovení § 67 zákoníku práce činí nejméně trojnásobek
průměrného měsíčního výdělku a náleží zaměstnanci při skončení pracovního
poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce a při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
podle § 56 zákoníku práce. Z dikce zákona je zřejmé, že odstupné je možné zvýšit, případně stanovit podmínky pro toto zvýšení. Podmínky nesmí být diskriminační.
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Odstupné podle § 67 zákoníku práce při skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce činí
nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku, avšak nenáleží v případě, že se
zaměstnavatel zcela zprostil své odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc
z povolání, které jsou důvodem takového skončení pracovního poměru. I toto
odstupné je možné v kolektivní smlouvě zvýšit, případně stanovit podmínky pro
toto zvýšení. Podmínky nesmí být diskriminační.
Omezení agenturního zaměstnávání
V § 309 odst. 8 zákoníku práce se stanoví, že rozsah agenturního zaměstnávání lze omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele. V případech, kdy
se u zaměstnavatele začíná rozmáhat používání dočasně přidělených zaměstnanců na stálá pracovní místa, lze doporučit upravit tuto otázku v kolektivní smlouvě.

Mzdové nároky
1. Minimální mzda
Mzda je zaměstnancům poskytována za práci (s výjimkou konta pracovní
doby). Za stejnou práci náleží zaměstnancům stejná mzda, přičemž stejnou prací
se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti,
která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách při stejné
nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.
Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání
a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídicí náročnosti,
podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové
a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na
práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního
prostředí.
Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují
podle množství a kvality.
V § 111 zákoníku práce je definována minimální mzda jako nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Mzda nesmí být nižší
než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci
přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci a za práci ve ztíženém prostředí a ani příplatek za práci v sobotu a v neděli. Nedosáhne-li mzda
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hodnoty minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci
doplatek, a to ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci
a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Použití
hodinové nebo měsíční mzdy pro účely doplatku je vhodné v kolektivní smlouvě
sjednat, jinak může zaměstnavatel použití hodinové nebo měsíční mzdy pro účely
doplatku stanovit jednostranně.
Aktuální výše minimální mzdy činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu práce. Tato výše minimální mzdy platí od 1. ledna 2007 a nebyla od té doby
zvyšována. Sazba minimální mzdy za hodinu práce se vztahuje na zaměstnance
se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin. Při jiné délce stanovené
týdenní pracovní doby je nutné hodinovou minimální mzdu zvýšit úměrně zkrácení pracovní doby. Přepočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:
Minimální mzda v Kč za hodinu
Stanovená týdenní pracovní doba
40 hodin

37,5 hodin

38,75 hodin

48,10

51,30

49,60

Měsíční sazba minimální mzdy se ve vazbě na délku stanovené týdenní pracovní doby nemění.
Pokud má zaměstnanec sjednanou kratší pracovní dobu nebo neodpracoval
v kalendářním měsíci stanovenou týdenní pracovní dobu, měsíční sazba minimální mzdy se snižuje úměrně neodpracované době.
2. Mzdový systém
Mzdový systém je významnou částí většiny uzavřených podnikových kolektivních smluv. Sjednání, stanovení nebo určení mzdy je zakotveno v § 113 zákoníku práce, podle kterého „mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní
smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem“. Podle nálezu Ústavního soudu je od 14. dubna
2008 možné, aby zaměstnavatelé vydávali vnitřní předpisy (§ 305 zákoníku práce) – tedy i vnitřní předpisy upravující oblast odměňování – i tam, kde působí
odborová organizace. Zaměstnavatel je vydání vnitřních předpisů povinen
s odborovou organizací pouze projednat. Proto doporučujeme v KS sjednat celý
systém odměňování nebo konkretizovat oblasti, které může zaměstnavatel vnitřním předpisem jednostranně upravovat, případně vázat vydání vnitřního předpisu
na předchozí souhlas odborové organizace.
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Základními prvky mzdového systému by měly být:


tarifní systém,



mzdové příplatky,



další mzdové složky,



růst průměrné mzdy,



splatnost a výplata mzdy.
3. Tarifní systém

Tarifní systém zajišťuje v rámci podnikových mzdových systémů naplnění
ustanovení § 110 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého se „složitost, odpovědnost a namáhavost práce posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní
činnosti, podle organizační a řídicí náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení
negativních vlivů práce“.
Smluvní strany by si tedy měly sjednat, jakým způsobem se bude složitost,
odpovědnost a namáhavost práce posuzovat, případně dohodnout přímo podnikový katalog prací. Pokud není podnikový katalog přímo součástí kolektivní
smlouvy, může potom zaměstnavatel tento katalog svým rozhodnutím měnit
a doplňovat.
Zákon nepředepisuje počet tarifních stupňů, do kterých by se práce měly zařazovat, vzor PKS vychází z osvědčeného 12stupňového tarifního systému, který
dostatečně odlišuje práce nekvalifikované od těch nejkvalifikovanějších.
Pro jednotlivé tarifní stupně se v kolektivní smlouvě sjednávají tarify, které
tvoří stupnici mzdových tarifů. Výše mzdových tarifů v jednotlivých stupních by
měla být sjednána s ohledem na výši průměrné nominální mzdy, respektive předpokládaného růstu. Cílem by mělo být posílení podílu tarifní mzdy na průměrné
nominální mzdě.
Tarifní mzda může být vyjádřena v hodinových (Kč/hod.) nebo měsíčních
(Kč/měsíc) hodnotách. Doporučujeme v případě používání měsíčních i hodinových tarifů zapracovat do kolektivní smlouvy hodnoty tarifní stupnice v měsíčním vyjádření a dále v hodinovém vyjádření pro každou stanovenou týdenní pracovní dobu, která se u zaměstnavatele používá.
V případě, že se uzavírá PKS na delší období než na jeden rok, je potřebné
do ní zapracovat mechanismus úpravy tarifů v dalších letech její účinnosti.
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4. Mzdové příplatky
Zákoník práce definuje pro podnikatelskou sféru pět povinných příplatků –
za práci přesčas, za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Přímo v zákoně jsou stanoveny
i minimální hodnoty příplatků (s odchylkou viz dále – příplatek za noční práci
a za práci v sobotu a v neděli). Kromě těchto příplatků mohou obsahovat kolektivní smlouvy i další příplatky, jejichž použití je ze strany sociálních partnerů
žádoucí. Může jít například o příplatky za další rizikové práce, například v riziku
hluku, který však nedosahuje intenzity podle nařízení vlády 567/2006 Sb., za
práci v odpoledních směnách, za práci v nepřetržitých či vícesměnných režimech,
za práci ve výškách, za vedení čety, za dělenou směnu, za zaškolování či zastupování, za používání cizích jazyků atd.
Právo na výplatu jednotlivých příplatků by mělo být posuzováno samostatně, zaměstnanec tedy může pobírat několik příplatků vedle sebe.
Zákonné příplatky není možné (s výjimkou příplatku za práci přesčas – viz
dále) paušalizovat, stejným způsobem by se mělo tedy přistupovat i k ostatním
sjednaným příplatkům.
Příplatek za práci přesčas náleží zaměstnanci ve výši minimálně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí volna místo příplatku. V kolektivních smlouvách je možné tento příplatek navyšovat nebo například více odměnit práci přesčas konanou ve dnech pracovního klidu.
S vedoucími zaměstnanci může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Vedoucími zaměstnanci má zákon na mysli zaměstnance,
kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit
a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Ke sjednání by mělo
dojít v pracovní či jiné smlouvě, nikoli ve smlouvě kolektivní.
Příplatek za práci ve svátek náleží zaměstnanci namísto náhradního volna
pouze v případě, že se na tom dohodne se zaměstnavatelem. Výše příplatku činí
ze zákona minimálně 100 % průměrného výdělku, v kolektivní smlouvě je možné
tuto spodní hranici navýšit.
Příplatek za noční práci je v zákoníku práce stanoven na minimální hranici
10 % průměrného výdělku zaměstnance. Zákonodárce tedy váže výši tohoto
příplatku na mzdu konkrétního zaměstnance, vychází se tak z principu, že složitější, náročnější a odpovědnější – tedy více placená – práce je kompenzována
více než práce jednoduchá. V minulosti však byl příplatek za práci v noci stanovován konkrétní částkou v korunách, takže se vycházelo z principu, že pro každého je práce v noci stejně obtížná. Střet těchto dvou principů řeší zákoník práce
tím, že umožňuje sjednat hodnotu příplatku v kolektivní smlouvě – a to pouze
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v ní – v jiné (i menší) výši nebo jiným způsobem (například v jednotné korunové
hodnotě pro všechny zaměstnance).
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí kompenzuje zaměstnancům negativní vliv pracovního prostředí na jejich zdraví. Práce, za které příplatek
náleží, jsou taxativně vymezeny v nařízení vlády 567/2006 Sb. Podle tohoto nařízení náleží příplatek za každý ztěžující vliv. Minimální výše příplatku činí 10 %
hodinové minimální mzdy, aktuálně tedy 4,80 Kč za hodinu práce. Tato hodnota
je minimem pro 40hodinovou pracovní dobu, při jiné délce stanovené týdenní
pracovní doby je nutné minimální hodnotu příplatku přepočítat.
Příplatek za práci v sobotu a v neděli je v zákoníku práce teprve krátce,
i když v podnikových kolektivních smlouvách býval. U tohoto příplatku doporučujeme sjednat časové vymezení doby, za kterou se poskytuje.
Příplatek za práci v odpoledních směnách není ze zákona povinný, ale velmi
často se v podnicích používá. Při jeho sjednání se doporučuje upřesnit, zda se
poskytuje za jakoukoli práci vykonávanou v době od 14 do 22 hodin, nebo pouze
za práci v odpolední směně, tedy je určen pro zaměstnance ve vícesměnných
provozech.
Pokud jsou zaměstnanci při práci vystaveni vlivu dalších škodlivin, které
nejsou vyjmenované ve výše uvedeném nařízení vlády, doporučujeme pro tyto
případy sjednat další příplatek, nazvaný například „za rizikové práce“. Součástí
PKS by v tomto případě měl být seznam konkrétních pracovišť, kterých se vyplácení tohoto příplatku týká. Příkladem může být například příplatek za práci
v riziku hluku, který však nedosahuje intenzity uvedené v nařízení vlády.
5. Mzda při dohodnutém dočasném převedení na jinou práci
Zaměstnavatel může převádět zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. Pokud jde o převedení na jinou práci z důvodu prostoje nebo přerušení
práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy, má zaměstnanec pro případ nižšího výdělku zákonem garantovaný doplatek do průměrného výdělku.
Pokud by zaměstnanec souhlasil s převedením na jinou práci z jiných důvodů,
například z provozních důvodů na straně zaměstnavatele, nemá v zákoně žádnou
garanci svého výdělku. Proto je vhodné v podnicích, kde k takovým situacím
dochází, sjednat v PKS doplatek do průměrného výdělku i pro tyto situace.
6. Další mzdové složky
V kolektivních smlouvách bývají sjednány další složky mzdy, jejichž cílem
má být motivovat zaměstnance k vyšší produktivitě, kvalitě a úspornosti. Nejčastějšími složkami mzdy tohoto typu jsou prémie nebo výkonnostní odměny.
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Prémie
Prémie jsou motivační složkou mzdy, která zainteresovává zaměstnance na
výsledcích jejich práce. Prémie mohou být individuální nebo kolektivní. Poskytování prémií by se mělo řídit prémiovým řádem, který obsahuje:


okruh zaměstnanců, kterého se prémie týkají,



prémiové ukazatele a způsob vyhodnocování jejich plnění,



základnu pro jejich výpočet a sazbu prémie,



způsob rozdělování u kolektivních prémií,



časové období, za které se prémie poskytuje (měsíční, pololetní, ...),



pravomoci vedoucích zaměstnanců.

Prémiové ukazatele mohou být měřitelné nebo hodnotitelné. Vhodnější jsou,
pokud je to možné, ukazatele měřitelné, neboť zajišťují spravedlivější přidělování prémií bez závislosti na subjektivním názoru hodnotitele. Je důležité vybrat
takové ukazatele, které může zaměstnanec svou prací ovlivnit, jinak prémie ztrácí
svůj motivační charakter.
Výkonnostní odměny
Výkonnostní odměny by měly motivovat zaměstnance k odvedení většího
množství práce, ale bez snížení její kvality.
Jubilejní odměny
Jubilejní odměny se řadí mezi stabilizační plnění a poskytují se při příležitosti pracovních či životních výročí zaměstnanců nebo při příležitosti odchodu do
důchodu.
Pololetní a roční odměny
Jednou z často používaných odměn jsou pololetní a roční odměny, zvané též
jako třinácté či čtrnácté mzdy. Pokud mají být tyto odměny součástí systému
odměňování, měly by být vázány na kritéria spojená s výkonem práce. Pokud by
byla pololetní či roční odměna vyplacena každému zaměstnanci ve stejné částce,
nešlo by o mzdu, ale o sociální dávku, která by nemohla být započítána do hrubé
mzdy pro účely výpočtu průměrného výdělku.
7. Mzda při použití konta pracovní doby
Pokud se v podniku používá konto pracovní doby, doporučuje se sjednat
v kolektivní smlouvě – tedy neponechat na zaměstnavateli – výši stálé mzdy, a to
pokud možno v co nejvyšší procentní výměře tak, aby zaměstnancům byla po
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dobu uplatnění konta vyplácena co nejvyšší mzda. Již tak jsou zaměstnanci pracující v kontu poškozováni nemožností sladit svůj profesní a rodinný život
v důsledku častých změn rozvrhu. Zákoník práce stanoví jako minimální hranici
80 % průměrného výdělku.
8. Růst průměrné mzdy
Sjednání růstu průměrné mzdy je velmi důležitou oblastí kolektivní smlouvy. Mzdový nárůst může být sjednán jako nárůst nominální nebo nárůst (udržení)
reálné mzdy.
Udržení úrovně reálné mzdy zaručuje následující vývoj nominální mzdy:
průměrná nominální mzda 2009 = Isc x průměrná nominální mzda 2008.
Zvýšení úrovně reálné mzdy např. o 2 % zaručuje tento vývoj nominální
mzdy:
průměrná nominální mzda 2009 = 2 x Isc x průměrná nominální mzda 2008.
Indexy nárůstu spotřebitelských cen (Isc) jsou zveřejňovány Českým statistickým úřadem.
S ohledem na trvalý růst cen, a tedy i vývoj indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), doporučujeme hodnotit vývoj mezd ve čtvrtletních obdobích
s dojednáním povinnosti přijímat korigující opatření v průběhu roku.
Pokud je PKS uzavřena na delší období, než je jeden rok, je vhodné ošetřit
mzdový nárůst i pro další roky. Vzhledem k tomu, že není možné odhadovat
vývoj inflace v delším časovém horizontu, je vhodné například sjednat u tohoto
závazku pouze roční účinnost s tím, že pro další období bude muset být o mzdovém nárůstu znovu jednáno.
Není-li reálné sjednat mzdový nárůst jako celek, lze se také zaměřit jen na
sjednání růstu hodnot tarifní stupnice a příplatků. Při této alternativě je nutné
vycházet ze struktury mzdy, zejména zvýšení podílu tarifu ve mzdě.
Růst průměrné mzdy je možné sjednat jako celek pro celý podnik, stejně tak
je možné zabezpečovat minimální nárůsty mezd pro profesní skupiny nebo kategorie zaměstnanců.
Nárůst mezd je možné sjednávat bez podmínek, zaměstnavatelé však mají
často zájem na tom, aby byl mzdový nárůst podmíněn splněním ekonomických
ukazatelů. Jako málo vhodné se jeví ukazatele, jako jsou například zisk nebo
tržby. Vhodnější jsou ukazatele produktivity, například produktivita práce
z přidané hodnoty přepočítaná na jednoho zaměstnance. Pokud produktivita práce z přidané hodnoty roste, měly by růst i mzdy zaměstnanců. Nepodkročitelným
minimem pro růst mezd z pohledu odborové organizace by mělo být pokrytí inflace.
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9. Odměna za pracovní pohotovost
Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému
výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby
vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Zákoník práce neumožňuje
požadovat po zaměstnanci výkon pracovní pohotovosti na pracovišti, takže
v úvahu připadá pouze pracovní pohotovost na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, avšak odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Podle § 140 zákoníku
práce náleží zaměstnanci za dobu pracovní pohotovosti odměna minimálně ve
výši 10 % průměrného výdělku, tuto odměnu lze v kolektivní smlouvě navyšovat. Obvykle se při navyšování přihlíží k tomu, ve který den je pracovní pohotovost vykonávána, více se například odměňuje pracovní pohotovost ve dnech pracovního klidu.
10. Splatnost mzdy a termín výplaty mzdy a způsob a místo výplaty
mzdy
Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. V rámci uvedeného období je možné a doporučuje se pravidelné
termíny výplaty mzdy (případně záloh) sjednat v kolektivní smlouvě. Není-li
termín výplaty sjednán v PKS, musí jej zaměstnavatel určit (po projednání
s odborovou organizací). Splatnost mzdy tedy nastává sjednaným (nebo určeným) termínem výplaty mzdy.
Nedodržení termínu splatnosti mzdy ze strany zaměstnavatele umožňuje
zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr – pokud zaměstnanci není vyplacena mzda nebo její část do 15 dnů po její splatnosti, může zaměstnanec okamžitě
zrušit pracovní poměr a zaměstnavatel je povinen mu vyplatit odstupné ve výši
trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.
Mzda se vyplácí v pracovní době na pracovišti, na žádost zaměstnance je
zaměstnavatel povinen poukázat částku určenou zaměstnancem na jeho účet, a to
nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem nesjedná pozdější termín. Jde tedy o bezhotovostní výplatu na žádost každého jednoho zaměstnance, není tedy možné sjednávat bezhotovostní výplatu v kolektivní
smlouvě.
Mzdu zaměstnanců, kteří nevykonávají práci v zahraničí, není možné
vyplácet v cizí měně, musí být tedy vyplacena v zákonných penězích, kterými jsou bankovky a mince vydávané ČNB.
11. Normy spotřeby práce
Zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance,
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předpisy k zajištění BOZP a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství
požadované práce a pracovní tempo, popřípadě normy spotřeby práce, určuje
před zahájením práce zaměstnavatel. Nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě,
musí být projednány s odborovou organizací. Doporučujeme proto sjednat
v kolektivní smlouvě spolurozhodování pro tuto oblast.

Péče o zaměstnance
V této části kolektivní smlouvy je třeba řešit otázky, které zajišťují nadstandardní podmínky zaměstnanců, jako jsou závodní stravování, přispívání na kulturní, sportovní vyžití zaměstnanců, zlepšování pracovních podmínek, nad nezbytný zákonný rámec.
Závodní stravování
Zákoník práce ve svém § 236 ukládá zaměstnavateli pouze povinnost umožnit zaměstnancům stravování. Povinnost zabezpečovat stravování a jeho bližší
podmínky však může být upravena v kolektivní smlouvě. Vzhledem ke shora
uvedenému je tento závazek velmi důležitý. V kolektivní smlouvě je třeba upravit, jakým způsobem a jakému okruhu zaměstnanců bude takové stravování zabezpečováno a jak bude financováno, resp. v jaké výši je bude hradit zaměstnavatel.
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, může
zaměstnavatel do svých daňově uznatelných nákladů zahrnovat náklady na provoz ve vlastním zařízení závodního stravování. Jedná se např. o energie, mzdové
náklady a jiné výdaje vynaložené v souvislosti s provozem, nelze sem však zahrnovat hodnotu potravin spotřebovaných na přípravu jídla. V případě, že je závodní stravování zajišťováno prostřednictvím jiných subjektů, může zaměstnavatel do svých nákladů zahrnout až 55 % z ceny jednoho hlavního jídla v průběhu
jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty pět až 12 hodin. Tento výdaj může zaměstnavatel uplatnit v případě,
že zaměstnanec byl v práci během směny alespoň tři hodiny. Výdaj na další jídlo
si může zaměstnavatel uplatnit za zaměstnance, jehož pracovní směna se zahrnutím povinné přestávky na jídlo a oddech (30 minut) bude delší než 11 hodin. Na
hodnotu potravin nebo na cenu stravenky přesahující částku zahrnutou do nákladů zaměstnavatele lze dále přispívat ze sociálního fondu, resp. daňově neuznatelných výdajů.
Zákon o daních z příjmů neumožňuje zaměstnavatelům přispívat z nákladů
na stravování důchodců v případech, kdy je stravování zajištěno prostřednictvím
jiných subjektů.
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Další plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům a hrazená z nákladů zaměstnavatele
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, stanoví, která
další plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnanců může zaměstnavatel započítat do svých nákladů, a to ve svém § 24 odst. 2 písm. j), kde jsou upraveny
náklady na pracovní a sociální podmínky a na péči o zdraví zaměstnanců vynaložené na plnění v tomto ustanovení uvedená. Od 1. 1. 2007 platí, že i další práva
zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nebo jiný zákon
nestanoví jinak, mohou být hrazena z daňově uznatelných výdajů zaměstnavatele. Na plnění závazků plynoucích z tohoto bodu nejsou zásadně určeny prostředky ze sociálního fondu, resp. z podnikové společenské spotřeby, neboť by to bylo
neekonomické.
Sociální fond
Zákoník práce ani jiný právní předpis neupravují povinnost zaměstnavatele
tvořit sociální fond, resp. přispívat zaměstnancům ze zisku nebo daňově neuznatelných nákladů na jiné účely než zákonem výslovně vymezené. Proto je důležité
v kolektivní smlouvě upravit nejen podmínky jeho tvorby, ale i otázky jeho užití
a hlavně otázku spolurozhodování o nakládání s prostředky fondu (obdobně to
platí v případě, že se sice netvoří sociální fond, ale zaměstnavatel je ochoten přispívat z daňově neuznatelných výdajů). Je třeba upozornit, že zaměstnavatel může sociální fond tvořit pouze ze zisku.
V případě, že nedojde k dohodě o vytvoření sociálního fondu, ale zaměstnavatel bude ochoten se dohodnout, že bude průběžně na základě schváleného rozpočtu financovat potřeby, které jsou jinak obvykle hrazeny ze sociálního fondu,
lze na takovou formu závazku také přistoupit.
Rozpočet sociálního fondu
Stejně jako není upravena povinnost tvořit sociální fond, zákon nestanoví,
jaká plnění lze z tohoto fondu poskytovat. Proto je důležitý závazek upravující
rozpočet a užití sociálního fondu. V této souvislosti je třeba upozornit opět na
zákon o daních z příjmů, neboť efektivní vynakládání prostředků z tohoto fondu
závisí na daňové úpravě ve vztahu k zaměstnancům. Některé příspěvky z tohoto
fondu, případně z daňově neuznatelných výdajů, jsou totiž na straně zaměstnance
od daně z příjmů osvobozeny, pokud byly poskytnuty v nepeněžní formě.
V těchto případech se z příspěvku také neodvádí pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani pojistné na zdravotní pojištění.
S ohledem na skutečnost, že není stanovena povinnost fond tvořit, není stanoveno ani právo odborů v otázkách tvorby a užití fondu, resp. prostředků
103

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

z daňově neuznatelných výdajů. Lze tedy doporučit dohodnout v kolektivní
smlouvě právo spolurozhodování. Na podporu této záležitosti je třeba uvést, že
zaměstnavatelé (z veřejné sféry), kteří povinně tvoří fond kulturních a sociálních
potřeb, jsou povinni o otázkách fondu spolurozhodovat s odbory, a to podle
§ 225 zákoníku práce.
Penzijní připojištění
Penzijní připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění
se státním příspěvkem, v platném znění. Penzijní připojištění vzniká na základě
smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem. Stát podporuje penzijní
připojištění tím, že prostřednictvím penzijních fondů poskytuje pojištěncům státní příspěvek, jehož výše je závislá na výši příspěvku placeného pojištěncem, a to
následovně:
Výše příspěvku
Státní příspěvek
– starý způsob
placená
pojištěncem
100 až 199 Kč
40 + 32 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 Kč

72 + 24 % z částky nad 200 Kč

300 až 399 Kč

96 + 16 % z částky nad 300 Kč

400 až 499 Kč

112 + 8 % z částky nad 400 Kč

500 a více Kč

120 Kč

Státní příspěvek
– nový způsob
50 + 40 % z částky nad
100 Kč
90 + 30 % z částky nad
200 Kč
120 + 20 % z částky nad
300 Kč
140 + 10 % z částky nad
400 Kč
150 Kč

Nová výše státního příspěvku však platí pouze pro ty účastníky, kteří
smlouvu o penzijním připojištění uzavřeli až podle nových penzijních plánů přijatých penzijními fondy po 1. 1. 2000, a pro ty účastníky, kteří smlouvu o penzijním připojištění uzavřeli sice dříve, ale přistoupili na změnu penzijního plánu.
Zásadní rozdíl mezi původními a novými podmínkami spočívá v tom, že podle
starých penzijních plánů vznikal nárok na jednorázové vypořádání nebo starobní
penzi již v 50 letech věku a kratší době připojištění, kdežto podle nových plánů
v souladu s novelou zákona o penzijním připojištění až od vzniku nároku na starobní důchod nebo v 60 letech věku a po delší době připojištění.
Uvedený zákon, stejně jako zákon o daních z příjmů, počítá s možností, že
zaměstnavatelé budou svým zaměstnancům na jejich individuálně uzavřená penzijní připojištění přispívat. Neumožňuje však, aby za své zaměstnance připojištění uzavírali nebo jinak do pojistného vztahu zasahovali. K příspěvku zaměstnava104
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tele však zaměstnanci státní příspěvek nenáleží. Zaměstnavatelé mohou příspěvek zaměstnanci na jeho účet u penzijního fondu zahrnout do svých daňově uznatelných nákladů bez omezení. Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst
úhrn plateb příspěvků zaplacených poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem za toto období snížený o 6 000 Kč, avšak celkem nejvýše 12 000
Kč za zdaňovací období. Tímto jsou zvýhodněny až části přípěvků přesahující
v měsíční výši 500 Kč a nepřesahující 1 500 Kč.
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a na pojistné na životní
pojištění je osvobozen od daně z příjmů v úhrnné výši 24 000 Kč ročně a v této
výši se také nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro účely pojistného na
sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné
zdravotní pojištění (viz § 6 odst. 9 písm. p) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění).
Penzijní připojištění je nadstavba nad základní systém důchodového pojištění. Toto připojištění umožňuje zlepšení zabezpečení v důchodu a může zlepšit
relaci mezi příjmy dosahovanými před odchodem do důchodu a příjmy z důchodu. Je tedy důležité, aby kolektivní smlouva založila povinnost zaměstnavatele zaměstnancům na toto pojištění přispívat.
Příspěvek zaměstnavatele může být v kolektivní smlouvě formulován různě.
Např. tak, že zaměstnavatel se zavazuje přispívat každému zaměstnanci, který
uzavře smlouvu o penzijním připojištění, každému zaměstnanci určené profese,
každému zaměstnanci, který má u zaměstnavatele odpracovanou určitou dobu.
Přitom výše příspěvku může být vyjádřena v pevné měsíční částce nebo
v procentní částce s ohledem na výši sjednaného připojištění.
Životní pojištění
Zaměstnavatelé mohou ze svých nákladů hradit za své zaměstnance pojistné
na soukromé životní pojištění bez omezení. Úhrada pojistného nebo jeho části
není závislá na tom, aby sám zaměstnanec musel určitou část pojistného hradit.
Uvedené plnění ze strany zaměstnavatele je jako příjem zaměstnance osvobozeno
od daně z příjmů v úhrnu s příspěvkem zaměstnavatele na penzijní připojištění
zaměstnance až do částky 24 000 Kč ročně (viz § 6 odst. 9 písm. p) zák.
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a v této výši se také nebude
zahrnovat do vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociální pojištění
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění.
Rehabilitační pobyty
Zaměstnavatelé nemají zákonnou povinnost jakkoli přispívat na rehabilitaci
svých zaměstnanců, a to ani v případě, že tito zaměstnanci pracují v obtížných
podmínkách. Závazek v kolektivní smlouvě směřuje k tomu, aby se zaměstnava105
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telé uvedenou formou podíleli na udržování zdraví svých zaměstnanců alespoň
v případech, kdy tito zaměstnanci vykonávají práce označené jako rizikové. Uvedený závazek do určité míry souvisí i s otázkou upravit jako překážku v práci
právě dobu strávenou na rehabilitačním pobytu – viz část vzoru kolektivní
smlouvy upravující překážky v práci.
Rekreace
Závazek spojený s rekreací zaměstnanců může upravovat například bližší
podmínky pro využívání vlastního rekreačního zařízení zaměstnavatele nebo
pronajatého rekreačního zařízení v tuzemsku či v zahraničí, jako je zejména četnost poskytnutí rekreace nebo doba pobytu apod. Závazek souvisí úzce s úpravou
užití prostředků ze sociálního fondu. Je možné řešit nejen rekreace zaměstnanců,
ale i dětí zaměstnanců, včetně pořádání letních dětských táborů, nebo spoluúčast
na jejich financování.
Důchodci – bývalí zaměstnanci
Kolektivní smlouva může pamatovat i na práva bývalých zaměstnanců. Je
ovšem nutné s ohledem na možnosti zaměstnavatele a sociálního fondu rozumně
stanovit míru práv těchto osob (tj. co budou moci využívat a v jaké výši).
Zlepšení pracovního prostředí
V kolektivní smlouvě lze sjednat konkrétní úpravy pracovního prostředí nebo i dlouhodobé investiční záměry v této oblasti. U sjednaných akcí je vhodné
dohodnout termíny začátku a dokončení a finanční vyjádření.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jsou upraveny jednak v zákoníku práce a jednak v zákoně č. 309/2006 Sb. Některé z nich jsou dále podrobněji rozvedeny v prováděcích předpisech k uvedeným
zákonům. Přesto lze doporučit některé záležitosti ještě podrobněji upravit
v kolektivní smlouvě.
Kontrola odborů nad stavem BOZP je zakotvena v § 322 zákoníku práce.
Povinnost zaměstnavatele provést nejméně 1x ročně prověrky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele
v dohodě s odborovou organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat ukládá § 108
odst. 5 zákoníku práce.
Podle § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům podrobit se očkováním, prohlídkám a vyšetřením stanoveným
právními předpisy v souvislosti s výkonem práce. S ohledem na naplnění této
povinnosti je vhodné dohodnout, že zaměstnavatel bude tyto záležitosti organi106
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zovat tak, aby byl zajištěn provoz zaměstnavatele, a přitom nebyly dotčeny doby
odpočinku zaměstnance mezi směnami nebo v týdnu.
Zaměstnavatel je povinen hradit vstupní prohlídky pouze u mladistvých zaměstnanců na základě § 247 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, proto je vhodné
dohodnout úhradu vstupních prohlídek v kolektivní smlouvě. Periodické a výstupní prohlídky prováděné v souvislosti s výkonem práce, případně další lékařské prohlídky, nezbytné ke splnění povinnosti uložené zaměstnavateli v § 103
odst. 1 písm. a) zákoníku práce, tj. nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, hradí v souladu s § 101 odst. 6 zákoníku práce zaměstnavatel
(v současné době jsou některé periodické prohlídky na základě zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazeny z prostředků tohoto pojištění). Nad
rámec zákonné povinnosti zaměstnavatele je možné dohodnout další preventivní
zdravotní prohlídky v případě, že je podezření, že určité pracovní podmínky negativně ovlivňují zdraví zaměstnanců.
Celá řada opatření v oblasti BOZP je závislá na výsledcích měření různých
faktorů pracovních podmínek zaměstnanců. Platná právní úprava sice ukládá
zaměstnavateli informovat odborovou organizaci o každé další záležitosti, která
může podstatně ovlivnit BOZP, ale již nezajišťuje právo odborové organizace
účastnit se a vyjadřovat se k podmínkám, za kterých jsou taková měření prováděna. Uvedený závazek v praxi umožní vznášet dotazy a připomínky přímo na
místě.
Bližší úprava poskytování ochranných nápojů tam, kde vzniká povinnost
zaměstnavatele k jejich poskytování na základě platné právní úpravy (§ 104 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), je důležitá pro konkretizaci
podmínek pro pracoviště zaměstnavatele. Vždy je třeba pamatovat na to, že
ochranným nápojem není pitná voda a že poskytování ochranných nápojů nelze
v žádném případě nahrazovat finančním plněním.
Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům OOPP vyplývá z § 104
odst. 1 zákoníku práce. Rozsah a bližší podmínky pro jejich poskytování stanoví
dosud nař. vl. č. 495/2001 Sb. Každý zaměstnavatel je podle platné právní úpravy
povinen vydat vlastní seznam poskytovaných OOPP. Od ochranných pracovních
oděvů a ochranné obuvi je třeba odlišit jednotné pracovní oděvy a pracovní obuv
poskytované zaměstnancům zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen zajistit
čištění, dezinfekci a opravy OOPP na svůj účet tak, aby je zaměstnanec měl pro
výkon příslušné práce k dispozici v čistém a funkčně nezávadném stavu. Sám si
zaměstnanec provádí pouze drobnou údržbu, ke které mu zaměstnavatel poskytuje potřebné prostředky. Poskytování paušálních náhrad za praní a čištění přidělovaných OOPP těm zaměstnancům, kteří si perou a čistí OOPP sami, by mělo být
zcela výjimečné. Částky za vyprání a vyčištění sjednané v kolektivní smlouvě by
pak měly být stejné jako v nejbližší provozovně poskytující tyto služby (zaměst107
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navateli odpadají další režijní náklady s praním, zajištěním dopravy do prádelny
či čistírny, skladováním a opravami apod.). Náhrady je třeba poskytovat v takových časových intervalech, které odpovídají časovým intervalům, v nichž by byl
zaměstnavatel povinen zajišťovat praní nebo čištění přidělených OOPP.
Závazek provádět další měření nad rámec zákonné povinnosti má praktický
význam zejména v situaci, kdy dojde ke změně podmínek na pracovišti nebo se
objeví větší počet stížností zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky nebo
zhoršení zdraví.
Závazek spočívající v povinnosti zaměstnavatele provést písemné vyhodnocení nemocnosti a pracovní úrazovosti zaměstnanců by měl přispět k odhalení
kritických míst, kritické doby a druhu činnosti, při které dochází k pracovním
úrazům, nemocím z povolání nebo vyšší nemocnosti zaměstnanců, a být podkladem pro přijetí opatření k předcházení pracovním úrazům, nemocem z povolání
či snižování nemocnosti zaměstnanců. Podkladem pro sledování vývoje pracovní
neschopnosti a úrazovosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
zpravidla statistický výkaz Nem-UR. Písemné vyhodnocení plnění dalších povinností uložených zaměstnavateli zákony přispívá ke kvalitnějšímu plnění těchto
povinností.

Závěrečná část kolektivní smlouvy
V této části kolektivní smlouvy by měly být řešeny otázky účinnosti kolektivní smlouvy, možnosti její změny v době účinnosti, způsob řešení případných
výkladových problémů textu kolektivní smlouvy, termíny a způsob vyhodnocení
plnění kolektivní smlouvy, seznámení zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy a také termín pro předložení návrhu nové kolektivní smlouvy.

Oprávnění odborové organizace
Rozhodování znamená, že odborová organizace rozhoduje o příslušných
otázkách vůči zaměstnavateli samostatně. Tato forma odborových pravomocí
skončila v důsledku nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. s účinností od 14. 4.
2008.
Spolurozhodování znamená, že zaměstnavatel rozhoduje v dohodě s odborovou organizací, a to
podle § 39 odst. 4 zákoníku práce
o uzavírání písemné dohody, v níž se vymezí vážné provozní důvody na
straně zaměstnavatele a důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, pro které
může zaměstnavatel uzavírat pracovní poměry na dobu určitou,
podle § 61 odst. 2 zákoníku práce
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při ukončování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, jeli pracovní poměr takto ukončován se členem orgánu odborové organizace (odborovým funkcionářem) a ke skončení pracovního poměru dochází v době jeho
funkčního období nebo v době do jednoho roku po skončení funkčního období,
podle § 108 odst. 5 zákoníku práce
o organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
podle § 199 odst. 2 zákoníku práce
o určení zaměstnanců, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance /§ 199
odst. 2 zákoníku práce obsahuje zmocnění pro bližší úpravu obsaženou v nařízení
vlády č. 590/2006 Sb.,
podle § 209 odst. 2 zákoníku práce
o uzavírání písemné dohody, podle níž zaměstnanci přísluší náhrada mzdy
ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku při jiné překážce v práci na straně
zaměstnavatele spočívající v tom, že nemůže zaměstnanci přidělovat práci
v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost),
podle § 217 odst. 1 zákoníku práce
o sestavování rozvrhu dovolených,
podle § 220 zákoníku práce
o určování hromadného čerpání dovolené, tj. tzv. celozávodní dovolené,
podle § 225 zákoníku práce
při přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb a jeho čerpání,
podle § 306 odst. 4 zákoníku práce
o vydávání pracovního řádu,
podle § 348 odst. 3 zákoníku práce
o posuzování neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, tj. neomluvené absence.
Zvláštní formou spolurozhodování je podle § 22 zákoníku práce uzavírání kolektivních smluv.
Spolupráce odborové organizace se zaměstnavatelem podle § 108 odst. 4
zákoníku práce – řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Projednáním se rozumí, že zaměstnavatel předloží návrhy na opatření odborové organizaci předem, tj. před jejich schválením, s požadavkem na projednání a stanovisko odborové organizace k těmto návrhům. Zaměstnavatel je povinen
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projednat případné připomínky ze strany odborové organizace s tím, že s konečnou platností rozhoduje o opatřeních zaměstnavatel a pouze v rámci svých možností ke stanovisku odborové organizace přihlíží.
Projednat s odborovou organizací je zaměstnavatel povinen:
podle § 14 odst. 3 zákoníku práce
na žádost zaměstnance jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
podle § 46 zákoníku práce
převedení na jinou práci podle § 44 zákoníku práce, než odpovídá pracovní
smlouvě, bez souhlasu zaměstnance, přesáhne-li doba převedení 21 dnů v kalendářním roce,
podle § 61 odst. 1 zákoníku práce
ukončení pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením ze strany
zaměstnavatele, nejedná-li se o odborového funkcionáře v době jeho funkčního
období nebo v době do jednoho roku po skončení funkčního období,
podle § 99 zákoníku práce
opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnosti nařizovat práci ve dnech pracovního klidu, možnosti nařizovat noční práci,
podle § 141 odst. 3 zákoníku práce
výplatní termín,
podle § 263 odst. 3 zákoníku práce
výši požadované náhrady škody, pokud přesahuje 1 000 Kč, za niž zaměstnanec zaměstnavateli odpovídá, a obsah dohody o způsobu její úhrady,
podle § 287 odst. 2 zákoníku práce
ekonomickou situaci zaměstnavatele, množství práce a pracovní tempo,
změny organizace práce, systém hodnocení a odměňování 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, která se týkají většího počtu zaměstnanců, záležitosti uvedené v § 280
zákoníku práce,
podle § 280 odst. 1 zákoníku práce
pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, zamýšlené strukturální
změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření
ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouš110
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těním zaměstnanců podle § 62 zákoníku práce, nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní
otázky pracovních podmínek a jejich změny, převod podle § 338 až 342 zákoníku práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až
106 odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem (zákon č. 309/2006 Sb.), a to
vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení,
výkon práce v kontrolovaných pásmech, zařazení prací do kategorií podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, určení odborně
způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské podnikové rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na
nadnárodní úrovní nebo v rozsahu uvedeném v § 294 zákoníku práce,
podle § 300 odst. 3 zákoníku práce
provádění a změny norem spotřeby práce, pokud nejsou upraveny
v kolektivní smlouvě,
podle § 369 odst. 2 zákoníku práce (pouze po přechodné období – do
účinnosti zákona o úrazovém pojištění)
způsob a rozsah náhrady škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání,
podle § 200 odst. 5 a 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění
volby členů dozorčí rady za zaměstnance akciové společnosti a volební řád.
Kontrolou se rozumí oprávnění odborové organizace provádět u zaměstnavatele porovnání skutečného stavu se stavem odpovídajícím platné právní úpravě.
Odborová organizace je oprávněna kontrolovat podle § 322 zákoníku práce
stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
(Právo kontroly dodržování pracovněprávních předpisů mimo oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu
č. 116/2008 Sb. s účinností od 14. 4. 2008.)
Informováním se rozumí, že zaměstnavatel nemá povinnost poskytovat návrhy opatření ZO OS předem. Zaměstnavatel pouze informuje o jím přijatých
opatřeních, takže přijetí opatření je plně na rozhodnutí zaměstnavatele a v těchto
případech nemá zaměstnavatel povinnost vyžadovat stanovisko odborové organizace ani k němu v rámci svých možností přihlížet. Uvedené neplatí pouze
o informacích, které jsou podkladem pro následné projednání.
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Odborovou organizaci působící u zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen informovat zejména o:
podle § 38 odst. 3 zákoníku práce
sjednaných nových pracovních poměrech,
podle § 61 odst. 5 zákoníku práce
rozvázání pracovního poměru v případech, kdy není nutný souhlas nebo projednání,
podle § 287 zákoníku práce
vývoji mezd, platů, průměrné mzdy a jejích jednotlivých složek, včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není dohodnuto jinak, a o záležitostech uvedených v § 279 zákoníku práce,
podle § 279 zákoníku práce
ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na
životní prostředí a jeho ekologických opatřeních, právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a o osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a o uskutečněných změnách v předmětu
činnosti zaměstnavatele, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280 zákoníku práce, 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, o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
zákoníku práce a zvláštním zákonem, tj. zákonem č. 309/2006 Sb., a o zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání
lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a
k organizování evakuace zaměstnanců, výběru a zajišťování pracovně lékařské
péče (závodní preventivní péče), určení odborně způsobilé fyzické osoby
k prevenci rizik podle zvláštního právního předpisu, každé další záležitosti, která
může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, záležitosti
v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na
základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní
úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 294 zákoníku práce.
Podle § 8 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, je inspektor povinen
informovat odborovou organizace o zahájení kontroly prováděné inspekcí práce
u zaměstnavatele, u něhož tato organizace působí.
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V.
JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ
– CESTA KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ
Tato kapitola vás seznámí s:


hlavními zásadami a pravidly pro přípravu vyjednávacích týmů,



strukturou a dynamikou života vyjednávacího týmu,



osobností vyjednavače,



hlavními zásadami a pravidly procesu vyjednávání,



problémovými situacemi jednání a vyjednávání, jejich řešeními.

1. Přehled podstatností přípravy a vlastního vedení vyjednávání
– z pohledu vyjednávacího týmu
Úvodní fáze procesu vyjednávání (přípravná část)
Počáteční fáze je o celkové organizaci příprav vyjednávání s partnerem,
v níž jde o to


se v týmu vyjednavačů navzájem seznámit a názorově a postojově sladit
(na základě vzájemného poznání si stanovte role v týmu a zavažte se
k respektování pravidel – akceptace role vedoucího vyjednavače apod. – viz
poznámky)



seznámit se s dosavadní historií vzájemných vztahů a dosažených efektů
ze sociálního dialogu s partnerem



uskutečnit první SWOT analýzu vzájemných vztahů pro adekvátní nastavení vyjednávací politiky a kultury, uplatnění vhodné strategie a taktik – viz poznámky
Poznámky:
Jak si zorganizovat vyjednávací tým.
Inventura otázkami: KDO–CO–JAK



kdo bude vedoucím týmu (vedoucí vyjednavač)



experti pro jednotlivé oblasti



expert k procedurálním otázkám



kdo bude vykonávat roli stabilizátora a destabilizátora (viz dále)



mluvčí
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expert pro styk s tiskem



člen týmu, který má na starosti neformální kontakty



pomocný personál



expert na otázky komunikace



expert na přesné formulace a stylizování textu dohody



expert na práci s údaji, čísly, fakty



pracovník, který má na starosti zápisy, záznamy, dokumentaci
Co je SWOT analýza

SWOT = Strengths + Weaknesses + Opportunities + Threats: „silné + slabé
stránky + příležitosti + hrozby“


přístup, kdy si zmapujeme naše a partnerovy výchozí pozice pro vyjednávání a možné dopady na průběh a výsledky vyjednávání



stanovte si plán procesu vyjednávání (Připravte si časový plán, zjistěte si
dostupnost důležitých zainteresovaných osob, ujasněte si, kdo za tým s nimi
bude konkrétně jednat; v případě využití lobbyistů si jejich kompetence
a ochotu lobovat za vás předem ověřte.)



pečlivě si vypracujte věcný obsahový rámec tematických bodů – cílů vyjednávání a určete si jednoznačnou roli odborníka – tematického vyjednavače
(Vyhodnoťte si z hlediska svých časových možností své dosavadní odborné
připravenosti k jejich zvládnutí, povahu a míru odborných podkladů, které
by vám usnadnily jednání, dostupnost materiálů nutných k přípravě podkladů k jednání atd.)



připravte si hierarchii cílů, jichž chcete/musíte dosáhnout pro případ tlaku
(neústupu) druhé strany a nutnosti přijmout kompromisní rozhodnutí



sepište a seřaďte všechny důležité osoby, se kterými bude nutné být
v průběhu jednání v permanentním kontaktu (Připravte si plán komunikačního systému s těmito důležitými lidmi.)



identifikujte si zevrubně druhou jednací stranu

114

SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE

Poznámky:
IDENTIFIKUJTE, CO OČEKÁVÁTE VE VYJEDNÁVÁNÍ
OD DRUHÉ STRANY
Důležité otázky, které bychom si měli položit:


jakou strategii a taktiku od nich očekáváte, jaké mají cíle?



jaká jsou jejich maximální očekávání?



jaká jsou jejich očekávání variantní?



co jsou jejich silná místa, co slabiny?



jaké asi je pořadí jejich cílů, pokud jde o následující okolnosti:

⇒

jejich vnímání zájmů stakeholders („všech přímo zainteresovaných“)

⇒

jejich kulturně-politické zázemí (politická orientace, spjatost se zájmovými,
lobbyistickými uskupeními; propojení na občanskou společnost apod.)

⇒

jejich předcházející, ev. současná, koalice

⇒

jejich regionální, popřípadě rezortní, zájmy



do jaké míry jsou jejich návrhy promyšlené?



jaké jsou jejich znalosti historie našich vzájemných vztahů?



mohou nás něčím zaskočit (například užitím taktiky gambitu)?



zmapujte si, určete širší kontext vyjednávání
Poznámky:

Zmapujte, kdo se ho zúčastní (významné osobnosti) a jejich širší pověst
(např. mediálně známé)


kde se bude odehrávat – hraje místo konání nějakou zvláštní roli?



vyjasněte si, kdo další má/může mít zájem na kontrole procesu vyjednávání, na jeho výsledcích či průběhu – je jeho zájem legitimní, problémový?



co by bylo třeba podniknout, aby obsah vyjednávání byl co nejpříznivější z hlediska našich zájmů a východisek a zároveň extrémně neznepokojoval druhou stranu, což by ji např. mohlo vést k nefér praktikám
- jde o vyjednávání, na kterém jsou zainteresovány jen tyto dvě strany,
anebo i někdo další – např. politické strany, média, nevládní anebo i vládní
instituce? – je možné je do vyjednávání zainteresovat / anebo naopak je vyloučit? – jaké by to přineslo změny do procesu, do výsledků, jak by to ovlivnilo strategii přijímání rozhodnutí (řešení sporu, hlasování, volby)?



znovu se podívejte na skladbu vyjednávacích týmů
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určete, jaké bude obsazení vyjednávacího týmu, pokud jde o zájmy



jaké rozličné zájmy vlastní strany je nutné brát v úvahu, pokud ji máme reprezentovat jako celek

(Jací reprezentanti by měli být členy týmu anebo s ním spolupracovat; jaké
procedury je třeba zajistit, aby byla zajištěna právní platnost procesu vyjednávání
pro všechny zainteresované strany i pro ty, které tyto strany zastupují.)
Poznámky:


určete jmenovitě, kdo a proč bude členem vyjednávacího týmu

⇒

zvažte rozdělení úkolů a úsilí uvnitř vyjednávacího týmu, ujistěte se, zda
nemá více členů, než je nutné pro přiměřenou míru efektivní účasti členů na
vyjednávání, vyvažte míru mezi pracovní a reprezentační funkcí členů týmu

⇒

dohodněte se, jak bude fungovat tým v procesu vlastního vyjednávání, jak
budou členové týmu mezi sebou komunikovat, jak se bude žádat o neformální setkání členů vlastního týmu či se zástupci druhé strany a podobně



znovu se podívejte na to, jak máte promyšlenu průběžnou komunikaci
s těmi, za něž vyjednáváte; nezapomeňte na důležitost udržovat komunikaci v rámci vlastní zájmové strany, a to i pokud jde o vzájemné vztahy dílčích skupin – i s variantními názory (odlišnými od oficiálně reprezentovaných)
Poznámky:



zjistěte si reakce na své předkládané požadavky, návrhy ze strany jiných
klíčových subjektů uvnitř vlastní zájmové strany, ale i vně – např. organizací
či médií, seznamte s nimi členy vyjednávacího týmu,



připravte si strategii pro případ poruch komunikace ve vlastním týmu,



navažte kontakt a sestavte tým poradců, expertů „z vnějšku“, lidí, kteří by
eventuálně mohli ovlivňovat veřejné mínění či řešit komunikační obtíže týmu,



berte v úvahu, že i skupiny, které se samy jednání nezúčastní, mohou mít na
jednání nějaký zájem, mohou mít určitá očekávání, která pak vedou k tomu,
že se k jednání budou chtít vyjádřit; mohou mít přirozeně i žádoucí anebo
nežádoucí stínový vliv, dopad



dohodněte se proto, s kým a v jakém rozsahu byste měli spolupracovat
a co všechno je nutné či vhodné prezentovat na veřejnosti
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Před střední fází procesu vyjednávání


prodiskutujte pozitiva a nebezpečí vyplývající z možnosti uspořádání neformálního setkání zástupců obou týmů, kteří spolu vedou vyjednávání,
a zvažte, zda půjdete touto cestou

Dohodněte se před započetím vlastního vyjednávání s druhou stranou
o struktuře, proceduře jednání


úvodní představy obou stran o povaze a cílech vyjednávání,



pravidla kolem místa a času konání jednání a o hostitelských pravidlech,
včetně profinancování (Například: uspořádání místnosti, zasedací pořádek
u vyjednávacího stolu, průběh jednání, přestávky, doba ukončení apod.),



stanovte si základní procesuální pravidla pro setkání v procesu vyjednávání,



dohodněte se na kritériích výběru členů jednacích týmů, případně těch, kteří
přijmou – ratifikují závěrečné znění dohody,



zkompletujte fakta a návrhy vaší strany a předložte je druhé straně,



postarejte se o přiměřený a všem zúčastněným přijatelný tón prohlášení,
stanovisek, návrhů,



zjistěte, jak po dosavadním průběhu přípravy jednání vypadají stanoviska,
cíle a návrhy druhé strany – jak jsou důvěryhodné (Uvědomte si nebezpečí
mechanismu „hned na úvod roztržka“ či „hádky za pět minut dvanáct“
a snažte se jim předejít vzájemnou dohodou o jejich vyloučení.),



vyjasněte si rozdílnosti či rozpory ve vzájemných stanoviscích, body souhlasu a nesouhlasu a očekávatelné dopady, obtíže dosáhnout dohody; pečlivě
volte, eventuálně přehodnoťte, původně zamýšlenou jednací strategii, taktiky,



připravte se na vzájemné přijatelné vyjasnění klíčových pojmů,



pro účely zveřejnění výchozího stavu, naladění vaší strany při startu vyjednávání, vašeho postoje k dosavadním výsledkům a důsledkům vašeho sociálního partnerství (např. pro tisk či členskou schůzi) si připravte jasně formulovaná stanoviska vaší strany,



připravte si argumenty oslabující sílu a platnost proklamovaných postojů,
stanovisek druhé strany.

117

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

Poznámky k rozboru startovací situace:
Identifikujte oblasti a problémy, které je nutné při vyjednávání očekávat
Příklady:


jaké nám chybí fakta a argumenty; jak je to na druhé straně?



nepracujeme s upravenými, zmanipulovanými fakty, skutečnostmi? Hrozí
nám toto od druhé strany?



jaký máme mandát vyjednávat, jak je na tom druhá strana? Proč?



jaké to může mít důsledky?



v kterých oblastech můžeme očekávat to, že vnímání máme oboustranně
stejné anebo blízké. A ve kterých toto nelze očekávat? Jak jednotlivé problémové oblasti identifikovat? V čem se budou lišit očekávání jednotlivých
stran? Budou některá očekávání nerealistická? Jsme schopni identifikovat
podstatu problému či problémové oblasti? Jaké budou rozdíly v zájmech
jednotlivých stran, jaká je finanční anebo politická cena těchto rozdílů?
Střední fáze procesu vyjednávání



jedná se o vlastní zahájení přímého vyjednávacího procesu mezi stranami

(Rozbor chování lidí – účastníků vyjednávání a procesu vyjednávání je rozpracován v podkapitole II. Analýza vyjednávání: Lidé a procesy)
Snažte se ukončit střední fázi v okamžiku, kdy tým dojde k závěru, že
už nelze očekávat žádný pokrok – to zahrnuje i odhad, zda i druhá strana
dospěla k tomuto bodu.


oznamte druhé straně, že jste připraveni na konečnou fázi, na klíčové závěrečné jednání,



v případě, že nedošlo ke společnému stanovisku, počítejte se všemi následnými dopady této skutečnosti, včetně např. až krajní možnosti soudního sporu (pokud se nepodařilo zahrnout do dohody výrok, že se takovému kroku
obě strany pokusí vyhnout),



pokud se setkání odročí dříve, než je dosaženo použitelné dohody, určete
včas termín další schůzky,



připravte zápis závěrů dosavadních jednání.

Jednání často ustrne na mrtvém bodě. S tím musí vyjednávací tým vždy
počítat. V kontaktech a hledání cesty k dohodě je nutné pokračovat až do
pokud možno úspěšného konce.
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Co v takovém případě dělat?
Znovu přehodnoťte proces s ohledem na nalezení řešení


je možná třeba udělat nové nutné změny ve strategii (to je ovšem stálý proces),



identifikujte neřešené položky, berte v úvahu zákonná omezení, zkuste odhadnout možnosti druhé strany),



určete přijatelné pozice obou stran, čeho se mohou vzdát, čeho nikoli,



určete, kdy poskytnete svůj poslední ústupek (a co to může být),



navrhněte strategii „něco za něco“ (a kdo to vysloví).

Při projednávání každé otevřené položky použijte opakovaně následující postup:
a)

analyzujte možné neshody uvnitř svého týmu a slaďte se; stejně tak se
pokuste si analyzovat situaci na druhé straně,

b)

určete priority mezi jednotlivými položkami (např. nejdříve se budeme
zabývat jednoduššími položkami),

c)

předložte předběžný návrh, o kterém předpokládáte, že ho druhá strana
nezamítne,

d)

snažte se získat protinávrh druhé strany,

e)

vyjednávejte znovu se všemi, kteří vám dali mandát k vyjednávání (např. se
svými představenými či členskou schůzí apod.) – získejte jejich názor na
body, u kterých nedošlo k dohodě,

f)

je-li to vhodné, rozdělte tým do pracovních skupin, které by pracovaly na
nevyjasněných položkách,

g)

najděte vztahy mezi nevyjasněnými položkami,

h)

přizpůsobte návrhy tak, aby se dosáhlo souhlasu,

i)

dojde-li se k nové dohodě, zopakujte postup podle bodů a–h.
Završení vlastního vyjednávání – uzavření dohody



určete konečné termíny její definitivní formulace, ev. ratifikace,



uzavřete formulaci dohody, zajistěte její sepsání, stylizaci, ev. překlad, technické otázky, rozmnožení materiálů,



připravte konečnou verzi dohody, ujistěte se, že je v souladu se všemi obecnými i specifickými dokumenty a závaznými normami (např. se zákoníkem
práce),



zkontrolujte definitivní text (ev. i jeho překlad),
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v případě, že jednací strana/y neměla/y mandát k podpisu závěrečného dokumentu – smlouvy, dohody, předložte materiál ke konečnému odsouhlasení
oprávněným osobám či subjektu (např. výboru či členské schůzi základní
odborové organizace).
Vyvrcholení vyjednávání – podpis dohody či kolektivní smlouvy

Úspěšné dovedení vyjednávacího maratónu (v optimálním případě za uplatnění strategie win–win – tj. že není v konečném důsledku poražené strany) až
k podpisu smluvního dokumentu by mělo být oběma stranami využito k posílení
dobrého image. To samozřejmě ve zdravém prostředí např. podniku znamená
i příslušné oslavné rituály, při nichž by se nemělo zapomenout na nikoho, kdo
přispěl k úspěchu vyjednávání.
Obě strany by si měly být vědomy toho, že podpisy jsou pouze vyjádřením
závazného příslibu sjednané naplnit a že je třeba v další fázi smlouvu naplňovat
za použití oboustranných výkonových a kontrolních nástrojů.
Tabulka
Přístupy k volbě strategie a taktik kolektivního vyjednávání
MĚKKÝ
Typ případu
vzájemného vztahu
mezi vyjednávajícími stranami:
účastníci jsou až
v přátelském vztahu
Uplatňované
přístupové principy
– zásady:
cílem je shoda,
soulad
V zájmu udržení
dobrých vztahů
ustupovat

TVRDÝ

ALTERNATIVNÍ

účastníci jsou
protivníci

účastníci se vzájemně respektují
a vnímají se jako řešitelé problémů
vyplývajících z přirozeně odlišných
zájmů

vítězství

výsledek dosažený efektivně
s respektem k přirozeně rozdílným
zájmům vyjednávajících stran

(my – „win“,
oni – „lose“)
požadovat
ústupky

oddělit lidi (vztahy) od problému
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být měkký k lidem
i k problému skutečnosti přirozeně
rozdílných zájmů
obou stran

být tvrdý
k lidem
i k problémům

být měkký k lidem a tvrdý k problému

důvěřovat druhým

nedůvěřovat

jednat nezávisle na důvěře a nedůvěře

výchozí pozici,
stanovisko měnit
snadno a rychle

trvat na ní/něm

zaměřit se na zájmy, ne na stanoviska
a výchozí pozice

nabízet ústupky

vyhrožovat,
vydírat

vyjadřovat zájmy a zdravě tlačit
druhou stranu (prosazovat)

hranice, za které
nemohu (nechci)
jít/odkrývat

klamat o nich

vyhýbat se jim

přijímat – dobrovolně požadovat jed– vlastní i jednonostranné zisky
stranné ztráty

vymýšlet nové možnosti, z nichž obě
strany mohou profitovat

hledat jednoduché
řešení, přijatelné
pro druhou stranu

přijatelné jen
pro vás

hledat více řešení, aby bylo z čeho
vybírat; ev. rozhodnutí odložit

trvat na dosažení
shody, dohody,
až se pro ni obětovat

trvat na své
tvrdé pozici

naléhat na používání objektivních
kritérií a oboustranně je uplatňovat

vyhýbat se střetnutí,
konfliktům

usilovat
o mocenské
vítězství vlastní
vůle

usilovat o takové výsledky, které by
byly nezávislé na subjekt. chtění

ustupovat tlaku i ve
svých přirozených
potřebách a zájmech
pro zachování dobrých vztahů
s partnerem

vyvíjet nátlak,
drtit protivníka
pro prosazování
zásady být
až totálním
vítězem

fair jednáním prosazovat své zájmy,
požadavky;
uvádět rozumné důvody a být jim přístupný; ustupovat, jde-li o princip,
neustupovat nátlaku (umění kompromisu přirozeností)
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Jaké otázky si v přípravě na vyjednávání všestranně otevřeně uvnitř
týmu položit?
▲ co chceme (jaká je naše zájmová pozice) + chci toho skutečně dosáhnout také
já (je moje zájmová pozice skutečně totožná, anebo je jen blízká, či dokonce
zásadně rozdílná)?
► a co asi chce druhá strana (jejich pozice)?
▲ proč to chceme/chci (jaký máme zájem)?
► a proč to chce druhá strana (jejich zájmy)?
▲ které hodnoty důležité pro nás/mne jsou ve hře?
► a které hodnoty důležité pro druhou stranu jsou ve hře?
▲ co se stane, když se nedohodneme – jaké mám alternativy (naše/moje
BATNA)?
► a jaké alternativy má druhá strana, pokud nedojde k dohodě (jejich BATNA)?
▲ čím můžeme druhou stranu při vyjednávání získat (co pro to mohu udělat
právě já)?
► a čím bychom ji na druhou stranu mohli odradit?
▲ je druhá strana pod tlakem situace nebo v časové tísni?
► v čem jsou naše/moje silné a slabé stránky při vyjednávání?
▲ má druhá strana k vyjednávání a případnému rozhodnutí dostatečné kompetence?
Poznámky:
BATNA = z angl. Best Alternative To a Negotiated Agreement = „nejlepší
alternativa k vyjednávané dohodě“
Právě velikost či síla naší BATNA („batny“) určuje míru ochoty jednat.
Batna nám ohraničuje nejnižší únosnou mez výhodnosti dohody, tj. kam až je pro
nás rozumné druhé straně ustoupit. Vytváří nám prostor pro vyjednávání. Pokud
nemáme důkladně promyšleno to, jak se zachováme, co uděláme, když se
s druhou stranou nedohodneme, naši „batnu“, dá se rovnou předpokládat, že proděláme skryté příležitosti.
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Proto je velmi důležité mít vydefinovány naše „batny“ v každém tématu,
o němž budeme vyjednávat své zájmy. Pokud dobře známe zájmy a možnosti
našeho jednacího partnera a máme štěstí, můžeme se trefit i v odhadu „batny“
druhé strany. To nám může přinést výhodu – např. v případě našeho požadavku
výše procentního zvýšení mezd. Je překvapující, že si často své batny při jednání
neuvědomuje ani jedna z jednajících stran, což ve svém důsledku vede ve zmatečné jednání. Pokud obě strany hrají přiměřeně fér a své „batny“ si posléze navzájem přiblíží, je již velká šance dospět k dohodě, která bude v konečném důsledku určitě často lepší, než by byly jednostranně prosazené „batny“ s nejistým
následným efektem.

2.

Analýza vyjednávání: Lidé a procesy
Tradiční pojetí bilaterálního vyjednávání (základní model)

Vyjednávání se obvykle znázorňují jako situace, kdy jedna skupina sedí
u jednacího stolu proti druhé. Jedna strana předloží své požadavky nebo návrhy
straně druhé a následuje diskuze či debata. Nabízí se různé protinávrhy či kompromisy. Když jsou návrhy konečně oběma stranami akceptovány, je jednání
uzavřeno a podepíše se dohoda.
V rámci tohoto modelu se předpokládá, že ke všem zajímavým a relevantním skutečnostem dochází při vzájemných výměnách mezi oběma stranami. Model vychází z předpokladu, že obě strany jsou celistvé, přestože jsou zastoupeny
jednacími skupinami. Ve způsobu, jakým jsou účastníci označováni – odboráři
versus vedení, zástupci zaměstnavatelů versus zástupci odborových svazových či
ústředních centrál, se odráží tentýž předpoklad celistvosti; že totiž všichni členové týmu sdílí tentýž soubor požadavků, shodují se na strategii jednání s protistranou a přišli ke stolu se stejným zapálením pro proces vyjednávání.
Tradiční model vyjednávání bohužel zatemňuje značnou část bohatosti
a složitosti procesu jednání. V praxi bývají vyjednávací týmy jen zřídkakdy celistvé. Členové týmu mají často protikladné cíle a hodnoty; je třeba interně se
dopracovat k určitému konsensu, než lze dosáhnout dohody s druhou stranou.
Přestože si někteří lidé, kteří vyjednávání studují, uvědomují důležitost tohoto
interního dohadování, tradiční metody nevysvětlují jeho vztah k širšímu procesu.
Model zde rozpracovaný se na rozdíl od toho snaží tuto dimenzi začlenit
a předložit tak bohatší a reálnější pohled na vyjednávání.
V zájmu jednoduchosti předpokládá níže předkládaný model – v této fázi –
pouze dva jednací týmy. V další části této kapitoly je rozšířen tak, aby zahrnoval
i situace, v nichž vystupuje více stran. Každopádně má tento model popisovat
strukturu či základ vyjednávání bez ohledu na konkrétní otázky, které se řeší, bez
ohledu na úhel pohledu strany zaměstnanců či zaměstnavatelů.
123

Projekt „Posilování sociálního dialogu“

Stabilizátoři, destabilizátoři, quasiprostředníci
V každém týmu vyjednavači obvykle zaujímají zcela rozdílné postoje. Někteří vyjednavači mají tendenci dohodnout se za každou cenu; těm je možné říkat
stabilizátoři. Snaží se domluvit s druhou stranou, aby se vyhnuli rozvratným důsledkům nedohody, zejména takovým zdlouhavým, nákladným nebo ničivým
alternativám, jako jsou soudní spory, stávky, výluky, demonstrace apod. Druhý
obecný typ, destabilizátoři, nenachází v procesu vyjednávání žádnou zvláštní
zálibu. Destabilizátoři mají sklon nesouhlasit s většinou návrhů svého vlastního
týmu a se všemi protinávrhy druhé strany. Raději by viděli rozvrat vyvolaný nepokrytým soubojem vůle a síly, než aby v nějaké věci přistoupili na kompromis.
Podmínky, které jsou destabilizátoři ochotni akceptovat, jsou mnohem tvrdší než
ty, s nimiž by souhlasili stabilizátoři.
Konečně je uprostřed mezi nimi třetí typ, quasiprostředník, který plní několik úloh. Je ve vyspělém vyjednávacím prostředí obvykle mluvčím, který zodpovídá za úspěch vynaloženého úsilí. Lidem, kteří sedí na protější straně stolu, může quasiprostředník připadat prostě jako další vyjednavač, uvnitř týmu však často
funguje jako jakýsi prostředník mezi stabilizátory a destabilizátory. Jak se ukáže
později, quasiprostředník může být také prostředníkem mezi týmem a jeho vlastními zplnomocniteli či klienty.
Horizontální, interní a vertikální vyjednávání
Přestože většina tradičních modelů omezuje svoji analýzu na jednání, které
probíhá přes stůl, jen relativně málo skutečného vyjednávání probíhá horizontálním směrem. Místo toho se pronáší projevy, dává se průchod symbolům a otřepaným frázím a popouští se uzda emocím. Jestliže jde o zdravou komunikaci, oba
týmy tohoto času konstruktivně využívají ke svému vzájemnému poučení: vyměňují si návrhy a protinávrhy, porovnávají svá data, promítají si videozáznamy,
dávají si k dispozici počítačové sestavy a přivádí na scénu experty. Kromě této
příležitosti ke vzájemnému poučení však všechno toto může být méně důležité
než skutečná činnost probíhající interně.
Standardní model rovněž opomíjí další důležitou dimenzi vyjednávání: vzájemné výměny, které se uskutečňují mezi jednacím týmem a jeho vertikální hierarchií. Tým je jen zřídkakdy nezávislý na větším počtu lidí, které zastupuje. Sedí
u jednacího stolu, protože byl vyslán, aby dosáhl určitých výsledků. V kontextu
odborářských vyjednávání v soukromém sektoru je například vertikální hierarchií
vedení vedoucí orgán podniku; v případě odborářského jednacího týmu je to výbor základní odborové organizace, případně odborový svaz, a v konečném důsledku většinou členská základna, která musí navrhovanou smlouvu odhlasovat.
Téměř vždy musí v té či oné fázi jednání dojít k důležitým vyjednáváním mezi
týmem a jeho vertikální hierarchií. Protože vyjednavači prostřednictvím horizontálních vyjednávání, která se odehrávají u jednacího stolu nebo poblíž něj, se
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neustále dozvídají nové skutečnosti, jsou ve svém myšlení často mnohem dál než
lidé, které zastupují a kteří zůstávají stranou. Výsledná názorová propast může
být nebezpečnou pastí pro všechny zúčastněné. Součástí umění a obratnosti vyjednavače je uvědomit si, jak daleko se už jednací tým vzdálil svým zplnomocnitelům. Vyjednavač také musí vědět, kdy a jak se má vrátit a seznámit své vlastní
zplnomocnitele s novými skutečnostmi.
V některých případech řekne vertikální hierarchie vyjednavačům, čeho by
mělo být u jednacího stolu dosaženo, po několika sezeních s druhou stranou však
vyjednavači jako jednotlivci, případně všichni v týmu, mohou dospět k názoru,
že tyto cíle nemohou být splněny. A právě v tomto kontextu dochází k vyjednávání mezi týmem a jeho vlastní vertikální hierarchií. Vyjednáváním s hierarchií
mateřské organizace týmu bývá často pověřen quasiprostředník. Tak například
při vyjednáváních mezi zaměstnanci a vedením se mluvčí nebo quasiprostředník
odborářského týmu může ocitnout na intelektuální pozici někde mezi názorem
základní organizace na posuzovanou otázku a posledním známým stanoviskem
vedení. V takovém případě se odborářský předák nejen snaží přesvědčit vedení,
aby souhlasilo s názorem zaměstnanců, ale může se také stát, že se snaží přesvědčit zbytek odborářského týmu, aby v některých bodech akceptoval názory
vedení.
Interní týmová vyjednávání
Schopnost řešení rozporů mezi stabilizátory a destabilizátory může být nezbytným předpokladem efektivního vyjednávání s druhou stranou, jakož i předpokladem uspokojivého vysvětlení situace vlastní vertikální hierarchii týmu,
jestliže je dohoda objektivní. Neexistuje- -li nějaký prostředek pro koordinaci
stanovisek a cílů v průběhu času, nastanou vážné problémy. Když například tým
zvažuje předložení nějakého návrhu, stabilizátoři budou pravděpodobně chtít
nabídnout velkorysé podmínky, kdežto destabilizátoři nebudou chtít nabídnout
vůbec nic. Quasiprostředník musí začít mezi stabilizátory zjišťovat, zda jejich
ústupky nejsou zbytečně velké. Zároveň musí quasiprostředník samozřejmě promluvit s destabilizátory o tom, proč je takový návrh možná dobrý a proč by tým
neměl být tak neústupný. Podobně když tým dostane nějakou nabídku od druhé
strany, musí quasiprostředník ukázat destabilizátorům důvody, proč by tým neměl požadovat další ústupky, a zároveň krotit tendenci stabilizátorů nabídku příliš rychle přijmout. Velice podobně jako neutrální prostředník se quasiprostředník může sejít společně i odděleně se stabilizátory a destabilizátory. Jestliže tým
není dobře disciplinovaný, mohou se bohužel tyto diskuze odehrávat u jednacího
stolu. V ideálním případě by se měly konat na separátní schůzce, v nepřítomnosti
druhé strany.
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Vyvolávání a udržování pochybností na podporu dohody
V jistém smyslu je tento proces interního týmového vyjednávání jakýmsi
mikrokosmem širších vyjednávání, která se konají u stolu. Do hry vstupují podobné aspekty vyjednávacích stanovisek a jsou nezbytné vyjednávací schopnosti
téhož druhu. Stejně jako při jednáních vedených u stolu je nejdůležitější úsilí
zaměřeno na změnu stanoviska těch stran, které se nechtějí dohodnout.
Logicky je třeba se zeptat, proč by se úsilí mělo soustředit na ty, kteří jsou
proti dohodě. Možná že na lidi, kteří jsou příliš ochotní se dohodnout – a „prodat“ svůj zájem, tj. vzdát se svého požadavku, by se mělo zaútočit přinejmenším
stejně energicky. Odpověď vyplývá ze skutečné podstaty vyjednávání. Vyjednávání nejsou hádky nebo bitvy mezi dvěma stranami. Cílem celého procesu není
to, aby jeden tým vymámil z druhého týmu obrovské ústupky. Podstatou vyjednávání je naopak vytvoření příležitosti k tomu, aby si týmy mohly vyměnit přísliby, jejichž prostřednictvím vyřeší svoje vzájemné rozpory. To znamená, že
dohoda není nic víc – a nic míň – než vyjádření výměny příslibů. Protože důraz
při vyjednávání se klade na vyřešení rozporů prostřednictvím výměny příslibů, je
proces orientován ve prospěch dohody. Pozornost se tak přirozeně soustředí na
to, co zřejmě dohodě stojí v cestě.
Dohoda se zdánlivě paradoxně upevňuje vyvoláváním a upevňováním pochybností. Při všech jednáních se ty strany, které chtějí k nějaké dohodě dospět
(např. stabilizátoři a quasiprostředníci), snaží o to, aby v mysli druhých vyvolaly
nebo udržely pochybnosti o realizovatelnosti jejich příslušného stanoviska, jakož
i pochybnosti týkající se důsledků případné nedohody. Toto úsilí se soustředí na
destabilizátory a na tým na druhé straně stolu. Destabilizátoři jsou vyzváni, aby
se zamysleli nad důsledky nedohody, nad tím, co by znamenala pro ně osobně
nebo pro jejich organizaci, záměry, ideály a pověst. Znamená to, že tytéž metody
a strategie, kterých mohou týmy užívat k vyvolávání a udržování pochybností
v mysli stran na protější straně stolu, jsou rovněž aplikovatelné interně na destabilizátory. Kromě toho samozřejmě destabilizátoři vynakládají souběžné úsilí
o to, aby v mysli stabilizátorů a quasiprostředníka vyvolali pochybnosti ohledně
důsledků dohody.
Protože se může stát, že určitá konkrétní dohoda odporuje zájmům destabilizátora, musí být tato osoba často přesvědčována, aby dohodu akceptovala, nějakou jinou metodou než posilováním pochybností. Vyjednavači mají při jednání
s destabilizačním týmovým kolegou k dispozici ještě jeden nástroj: disciplínu
mateřské organizace. Tato disciplína, spoléhající se pravděpodobně na moc,
funkční hodnost, prestiž nebo vůli většiny, se uplatňuje i uvnitř týmu. Rozhodovací proces se obvykle přenáší z mateřské organizace prostřednictvím hlavního
mluvčího nebo vedoucího týmu, čímž se posilují úlohy a vztahy vertikální hierarchie. Tak například organizace, která většinu svých důležitých rozhodnutí přijímá
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většinou hlasů, bude na vyjednávání pravděpodobně zastoupena týmem, který
svá rozhodnutí také přijímá většinou hlasů.
Podle většiny pracovníků je praxe vlastně vyjednávání konsensním procesem. Vyjednavači dospívají k dohodě právě proto, že dohodu považují za přijatelnější než nedohodu. Je ovšem mylné usuzovat, jak to někteří lidé dělají, že
dohodnuté ujednání přináší všem vítězství nebo prospěch. Představa výsledků
typu „výhra - výhra“ je další ukázkou limitovanosti tradičního modelu vyjednávání. Může se stát, že strany na obou stranách stolu vyhrály, v obou týmech v nichž probíhá tolik dalšího vyjednávání - jsou však často destabilizátoři, kteří
sami sebe mohou jednoznačně považovat za poražené.
Zaměření na skryté zájmy
Vytváření a udržování pochybností ohledně důsledků nehody (nebo přijetí
jednoho či druhého rozhodnutí) jsou hlavními prostředky, jak skeptiky přimět
k tomu, aby se dohodli. To platí, ať jde o destabilizátory uvnitř týmu nebo na
protější straně stolu. Kam by se však toto úsilí mělo zaměřit?
Známí teoretikové této oblasti Fisher a Ury (1981) či Colosi (1991, 1997)
uvádějí, že vyjednavač může druhou stranu dotlačit blíž k dohodě, jestliže ji přesvědčí, aby se zúčastnila společného řešení problémů. Toho lze dosáhnout tím, že
se oddělí stanovisko protější strany od jejích skrytých zájmů.
Přestože stanoviska bývají obvykle explicitně formulována, zájmy, z nichž
tato stanoviska vycházejí, zůstávají často nevysloveny. Odborová organizace se
může například postavit proti návrhu využívat pro zvláštní případy služeb personální agentury (agenturní zaměstnanci). Jaký je však skutečný zájem? Odboráři
mohou mít například pocit, že to do budoucna může znamenat tendenci trvale
snižovat počty kmenových zaměstnanců. Skutečným zájmem, o který jde, může
být zachování pracovních míst. Zkušený obhájce myšlenky outsourcingu by se
pokusil vyvolat pochybnosti o tom, zda přednesené stanovisko odborové organizace v podniku doopravdy uspokojí její zájmy. I v případě, že oponenti nejsou
v tomto konkrétním ohledu přesvědčeni, identifikace bezpečnosti – obav ze snižování počtu zaměstnanců – jako jejich primárního zájmu stranám umožňuje
zkoumat možnosti opatření, která by jejich obavy zmírnila.
Osvěta může být nejefektivnějším způsobem vyvolávání pochybností. Užívá
se jí proto ve všech fázích vyjednávání: u jednacího stolu, uvnitř týmu a mezi
týmem a jeho zplnomocniteli. Plán útoku spočívá v dotlačení protivníka k přijatelnějšímu stanovisku.
Jak poznamenávají Fisher a Ury, efektivní vyjednavač se orientuje na skryté
zájmy, které tvoří základ stanoviska druhé jednací strany. Co se však stane,
jestliže tým vyjednavačů nedokáže rozdílné či rozporné zájmy druhé strany identifikovat? Kam jinam lze směřovat pochybnosti, které by druhé přiměly k přijetí
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pružnějšího stanoviska? Odpověď vyžaduje bližší pohled na různé úrovně zájmů,
které jsou často předmětem vyjednávání: otázky, návrhy, definice problémů
a předpoklady.
Otázky, návrhy, problémy a předpoklady
Úkolem vyjednavače je vyvolávat a udržovat při životě pochybnosti na
všech čtyřech úrovních zájmů. Vezměme si například návrh odborářů na vybudování firemního rekreačního zařízení, který vyžaduje souhlas nejen managementu firmy, ale i jejího vlastníka. Vyskytne-li se nějaká místní opozice, ať už
v řadách samotných navrhovatelů či managementu, bude pravděpodobně vycházet z předpokladu, že takováto zařízení jsou samotnou svou podstatou nesmyslná.
Nelze-li tento předpoklad zpochybnit, neexistuje základna pro vyjednávání mezi
odborovou organizací a firmou. V důsledku toho nebude výstavba zařízení povolena.
Kromě toho dokonce i tehdy, když by se stoupenci návrhu (na obou stranách) opřeli o sponzory projektu a dokázali by většinu zaměstnanců i managementu přesvědčit o tom, že takovéto zařízení nemusí být vnímáno nevyhnutelně
jako nesmyslná a nepatřičná investice, mohou narazit na jinou překážku – na
překážku definování problému. Finanční odbor firmy může například tvrdit, že
nemá námitky vůči nějakému smluvnímu zařízení k rekreačním účelům obecně,
ale jen proti navrhovanému umístění tohoto zařízení v navrhované lokalitě, ve
vlastnictví firmy (je třeba dle nich v blízkosti povodňové oblasti). Postavení problému tímto způsobem by evidentně ovlivnilo navrhovaná řešení. Škála návrhů
by pak mohla obsahovat následující řešení: zamítnutí výstavby jakéhokoli zařízení, přemístění zařízení do jiné lokality, použití tohoto návrhu k výstavbě víceúčelového firemního zařízení (jako školicího střediska, pro outdoorové akce firmy
apod.). Otázky, o nichž by se při vyjednávání diskutovalo, by souvisely s těmito
návrhy. Diskuze by se například mohla soustředit na potřebu navrhovaného zařízení, na důvody (pro a proti) výběru této konkrétní lokality a na efektivnost různých kompromisních opatření z hlediska vynaložených nákladů.
Úkolem původního navrhovatele zařízení by bylo vyvolat pochybnosti
ohledně reálnosti jakýchkoli neakceptovatelných návrhů či otázek. Když by vycházely najevo předpoklady a definice problémů, což je mnohem pravděpodobnější než odhalení skutečných zájmů nositelů protichůdných názorů a návrhů,
původní navrhovatel by je rovněž zpochybňoval. Protože otázky a návrhy se
odvozují z problémů a předpokladů, nejen zjevných, ale i skrytých zájmů, brzy
by se pravděpodobně ujal tématu ten, který by měl argumentačně a mocensky
navrch. Ten by se snažil přejít ve vyjednávání k diskuzi o těch druhých (např.
jejich dobrých úmyslech, ale neznalosti věci), dřív než se začnou zvažovat konkrétní otázky a návrhy. Krátce řečeno by se zaměřil na využití situace k prosazení
svého skrytého zájmu (např. pozemek získat do svého vlastnictví apod.).
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Rozšíření základního modelu
Multilaterální vyjednávání
Základní model, který je popsán v předchozím textu, obsahuje pět os vyjednávání: jednu horizontální, dvě interní a dvě s vertikálními hierarchiemi. Tento
model byl založen na jednom zjednodušujícím předpokladu, že totiž u stolu sedí
pouze dva týmy. Přestože existují mnohé případy dvoustranných jednání,
v jiných případech – zejména těch, které se objevují například na úrovni podniků,
kde působí více odborových organizací, či na úrovni tripartity – může být zúčastněno mnohem více stran. Jak je třeba základní model rozšířit, aby vyhovoval
i pro další strany?
Nejdůležitějším rozdílem mezi dvoustrannými a mnohostrannými vyjednáváními je to, že ve druhém případě se otevírá možnost koalice. Tak například tři
strany – A, B a C – se mohou buď plně dohodnout, nebo se nedohodnou vůbec,
může se jim ale také podařit uzavřít alternativní vedlejší domluvy. Kterékoli dvě
strany se mohou domluvit na dohodě, z níž bude třetí strana vynechána. Kdyby A
vyjednával pouze s jednou další stranou, mohl by prostě porovnávat jakoukoli
navrhovanou dohodu s důsledky potenciální nedohody. V tomto případě však
musí rovněž porovnávat potenciální dohodu s B i C s výhodami různých ujednání
pouze s B nebo pouze s C. Každá nová strana u jednacího stolu nesmírně zvyšuje
počet teoretických aliancí. Doplňování dalších stran, ať je jakkoli nezbytné, proces vyjednávání velice komplikuje. Některé koalice se mohou udržet po celou
dobu vyjednávání, často se však aliance mění s různými otázkami. Kromě toho se
koalice mohou přeskupovat v průběhu času v důsledku změn událostí, osobností
a loajalit. Budování konsensu je vždy delikátním aktem hledání rovnováhy.
A konečně přítomnost tolika stran u jednacího stolu bude obvykle znamenat,
že bude muset proběhnout mnohem víc různých transakcí. Důležitý proces osvěty obvykle vyžaduje mnohem víc času, protože vyjednavači u stolu jsou zatíženi
povinností odnášet mnohem víc informací zpět svým vertikálním hierarchiím.
Proto by nás asi nemělo překvapovat, že projednávání věcí, dosahování konsensu
na této úrovni vyžaduje často celé měsíce – a v některých případech dokonce
i roky.
Jediný vyjednavač
Když spolu vyjednávají pouze dva jedinci, přičemž každý jedná jen sám za
sebe, může nám k pochopení tohoto procesu posloužit tradiční model se svým
důrazem na dvě nezávislé jednotky dohadující se přes jednací stůl. Přesto však
možná i zde jde o přílišné zjednodušení, nepodíváme-li se na vyjednávání, které
se odehrává uvnitř každého z nás. Lidé často mívají smíšené pocity a vzájemně
soupeřící priority. Musí přiznat (přinejmenším sami sobě), že občas kolísají mezi
akceptováním dohody a vyžadováním dalších výhod pro sebe.
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Úvahy o tom, zda v mysli jednoho člověka mohou existovat stabilizační,
destabilizační a zprostředkovatelské impulzy, bude lépe ponechat psychiatrům,
psychologům, behaviorálním vědcům, neurologům, případně teologům. Je však
zřejmě pravda, že dokonce i při jednání jednoho proti jednomu se mohou vyskytovat jednoznačné i rozporné postoje k určité dohodě. Jednou z předností zde
rozpracovaného modelu je skutečnost, že si uvědomuje existenci stabilizačních
a destabilizačních sil uvnitř každé vyjednávací jednotky (ať je to tým nebo jednotlivec) a pokouší se porozumět prostředkům, kterými je lze integrovat.
Quasiprostředníci a prostředníci
Externí prostředníci do sporů vstupují z velice konkrétního důvodu: aby zaplnili vakuum důvěry, které existuje mezi stranami a uvnitř nich, když se ocitnou
na mrtvém bodě. Quasiprostředník a prostředník plní odlišné, avšak vzájemně
související úlohy: oba užívají vytváření a udržování pochybností k tomu, aby
ostatní vyjednavače posunuli blíž k dohodě. Quasiprostředník je stejně jako
ostatní vyjednavači na výsledku procesu vyjednávání osobně, organizačně a institucionálně, leckdy i finančně zainteresován; skutečně neutrální prostředník ne.
Quasiprostředník má rovněž určitou pravomoc při rozhodování o předmětných
a procedurálních záležitostech. Veškerá případná pravomoc prostředníka je procedurální.
Poznámka:
V českém prostředí je pregnantně legislativně-právně upravena jen jedna
forma prostředníka – zprostředkovatele. Jeho role však zdaleka nevyužívá možností zde popisovaných rolí prostředníka, respektive quasiprostředníka. To samozřejmě neomezuje jednající strany si zvolit prostředníka – mediátora – dle vlastní
úvahy, a to za využití podnětů z našeho popisu.
Úloha prostředníka
Protože podstatou vyjednávání je poskytnout příležitost, aby si strany nebo
odpůrci mohli vyměnit přísliby a vyřešit tak své rozpory, je kriticky důležité, aby
si strany do jisté míry důvěřovaly. Přestože někteří lidé studující vyjednávání
tvrdí, že důvěra je při jednáních irelevantní, lze si těžko představit, jak by bez
důvěry mohlo dojít k vážné výměně příslibů. Každá strana musí do jisté míry
věřit, že druhá strana dodrží své slovo, jakmile dá nějaký příslib (ať se tyto přísliby týkají přínosů nebo hrozeb). Důvěra samozřejmě nemusí být slepá. Může
být podpořena informacemi, které se objeví a zpracují v průběhu vyjednávání,
může být založena na vztazích, které se v průběhu vyjednávání upevnily, a konečně může být i výsledkem společných zkušeností získaných díky pochopení
procesu vyjednávání.
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Strany mohou při jednáních – jak jsme si již řekli výše – uváznout na mrtvém bodě, který vyžaduje pro všechny zúčastněné oddychový čas a inventuru
správnosti dosud uplatňovaného postupu, taktiky. Díky tomu může dojít posléze
k restartu vyjednávání vlastními silami. Leckdy však nastane situace, kde už není
možná žádná další diskuze, buď protože jim dojde důvěra, nebo protože mezi
nimi bylo málo důvěry od samého začátku. Může se dokonce stát, že neexistuje-li
důvěra, nebudou jednání vůbec zahájena. O stranách, které si vzájemně nedůvěřují, lze říci, že se ocitly ve vakuu důvěry. To zvětšuje strach, který ze sebe vzájemně mají. Navíc to brání právě té komunikaci, která by mohla takové obavy
rozptýlit. Bez otevřených kanálů produktivní komunikace se může uskutečňovat
jen velmi malá osvěta.
Nezbytnou důvěru mezi stranami lze vybudovat ve třech krocích. Nejprve se
prostředník musí snažit, aby si důvěru stran získal sám. Potom poučí strany
o procesu vyjednávání (nikoli o procesu zprostředkování) a snaží se přesvědčit je,
aby svou důvěru přenesly z něj samotného na tento proces. A konečně prostředník strany přesvědčí, aby si začaly důvěřovat vzájemně, přičemž opět užívá procesu vyjednávání jako prostředku demonstrování této důvěry.

Vývoj důvěry
Důvěra v externího prostředníka z třetí strany
Důvěru stran si prostředník získává především tím, že dá jasně najevo, že je
skutečně neutrální. Schopnost prostředníka získat si důvěru může být nejvyšší,
dojde-li k jeho intervenci v okamžiku, kdy je situace zvlášť vyhrocená a důvěra
mezi stranami je na nejnižším bodě.
Jiní lidé tvrdí, že nějaký prostředník by měl zasáhnout ještě dřív, než strany
zamrznou na svých stanoviscích, avšak v počáteční fázi sporu by se velice snadno mohlo stát, že by byl konkrétní prostředník (a působení prostředníka obecně)
odmítnut. V nejlepším případě by byl prostředník nedostatečně využit nebo by se
stal předmětem dohadování stran, což mu obojí znesnadňuje určení jejich skutečných cílů.
Stejně jako příroda nesnáší vakuum, proces vyjednávání nesnáší neexistenci
důvěry. Když jsou strany polarizovány, mají také lepší představu o tom, co by
chtěly, aby prostředník dělal. Otázky a alternativy jsou lépe definovány
a v důsledku toho je větší pravděpodobnost, že odpůrci pochopí, že jsou to oni
(a ne prostředník), kdo na sebe musí vzít zodpovědnost za výsledek jednání. To
je konec konců základním záměrem prostředníka. Kromě toho čím déle je prostředník do sporu zapojen, tím méně bude všem zúčastněným stranám připadat
neutrální. Takovýto názor může samozřejmě uškodit prostředníkově efektivnosti.
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K tomu, aby dali jasně najevo svou neutralitu a získali si důvěru stran, mohou prostředníci užívat celé řady metod. Prostředníci se například musí naučit
poslouchat a mnoho toho neříkat; podobně nemohou dávat najevo svoje emoce
a postoje. Jedna z významných metod spočívá v tom, že si dávají pozor, aby vyjadřovali pouze pozitivní nebo neutrální názory na skupiny, které jsou do sporu
zapojeny. Prostředníci by měli nezaujatě naslouchat nápadům různých lidí nejen
proto, aby získali komplexní pohled na daný problém, ale také proto, aby na
vlastním příkladu ukazovali, že prakticky není žádné riziko ve zvažování jiných
názorů. Prostředníci by měli zdůrazňovat, že jsou tady jen proto, aby stranám
pomohli, a že pokud jde o předmět jednání a jednotlivé otázky, nemají absolutně
žádnou rozhodovací pravomoc. Prostředníci také musí strany ujistit, že veškeré
rozhovory budou považovat za přísně důvěrné. Kromě toho je těžce vydobytá
pověst člověka, který už lidem pomohl v jiných případech, pochopitelně solidním
základem pro získání důvěry stran.
Pro získání důvěry může prostředník použít i jiných procesů. Tak například
strany, kterým se nechce užívat prostředníka, mohou být přesto ochotny zapojit
se do zjišťování faktů procesem shromažďování informací, pochopení a zorganizování jednotlivých otázek, které jsou předmětem sporu, a poskytování rad
ohledně potenciální dohody; strany nejsou doporučeními toho, kdo fakta zjišťoval, vázány. Zkušení prostředníci však ve zjišťování faktů vidí širší potenciál:
může sloužit jako první krok při jednáních, mechanismus, díky němuž se prostředník setká se všemi stranami a začne si získávat jejich důvěru.
Proces posilování důvěry v prostředníka není bez rizika. Nezkušení prostředníci si často připadají posíleni důvěrou a akceptováním své úlohy, což jim
účastníci sporu mohou rychle dávat najevo. Je však třeba, aby prostředníci pamatovali na to, že jejich dojem síly je výsledkem potřeby stran zaplnit vakuum důvěry. Kromě toho je jejich pociťovaná síla pouze počáteční fází vývojového procesu, který by měl v ideálním případě vést k posílení samotných vyjednavačů za
pomoci prostředníka.
Důvěra v proces
Když prostředník získá důvěru stran, musí se snažit o její přenesení ze sebe
samotného na proces vyjednávání. Stranám je nutné ukázat, že proces vyjednávání je způsob, kterým lze vyřešit jejich problém. Je nutné, aby procesu vyjednávání pohodlně přivykly, aby s ním experimentovaly a aby ho užívaly k dosažení
úspěchů. V počátečních fázích sporu se nejlepší interventi často vyhýbají otázkám, které jsou jeho předmětem, a soustředí se místo toho na procedurální záležitosti, aby strany poučili o vyjednávání a práci prostředníka. Strany by měly vědět, že služby prostředníka jsou k dispozici, pokud je budou chtít, neměly by se
k nim však uchylovat, pokud je doopravdy nepotřebují.
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Protože schopnosti vyjednávání nejsou něčím, co by se v naší společnosti ve
větší míře vyučovalo, lidé velice špatně rozumí tomu, jak proces vyjednávání
funguje. Mají sklon soustředit se na to, zda si nějaká druhá strana zaslouží či
nezaslouží důvěru, místo aby se soustředili na důvěru v samotný proces. Naučit
se důvěřovat jednáním je důležitým mezikrokem mezi úplnou neexistencí důvěry
a důvěrou v druhou stranu. Odpůrci, kteří tento mezikrok neučiní, obvykle skončí
tím, že používají alternativních procesů řešení sporů. V některých případech může být alternativou soudní spor, v jiných je to stávka nebo výluka. Úlohou prostředníka je obrátit pozornost na potřebu vybudování důvěry a na proces vyjednávání a jeho pochopení, dřív než se strany snaží najít důvěru ve strany druhé.
Důvěra mezi stranami
Jakmile byly učiněny zmíněné mezikroky a byla vybudována důvěra jak
v prostředníka, tak i v proces vyjednávání, musí se profesionální prostředník
usilovně snažit o to, aby tuto důvěru přenesl na strany samotné. K tomu může
dojít dvěma způsoby. Za prvé prostředník vystupuje jako model příslušné role:
prokazuje dobré schopnosti naslouchání, váží si názorů a omezení druhých
a vytváří atmosféru důvěry tím, že vybízí vyjednavače, aby vypracovali prohlášení společných cílů. Za druhé se důvěra mezi stranami vytváří praxí. Předběžné
fáze vyjednávání zahrnují určitou spolupráci mezi stranami v relativně jednoduchých rozhodnutích o daném procesu. Mohou to být méně důležité procedurální
záležitosti – něco jako „běžné problémy domácnosti“, přesto však postupem času
vytváří společné zkušenosti, které stranám umožňují pomalu si budovat vztah
větší důvěry, který je zásadně důležitý, když dojde na řešení zásadnějších otázek,
kde je hodně v sázce.
Schopnost prostředníka vyvolávat a udržovat pochybnosti
Efektivní prostředníci vyvolávají a udržují při životě pochybnosti tím, že nastolují otázky ohledně alternativ a jejich důsledků, o nichž vyjednavači možná
neuvažovali nebo které plně nedocenili. Stejně jako každý dobrý vyjednavač se
prostředník vyhýbá kategorickým prohlášením. Jestliže například prostředník
chce, aby se vyjednavač zamyslel nad reakcí svých mandantů na určitý návrh,
udělá lépe, když se zeptá: „Co by tomu řekli vaši členové (generální – rozuměj –
ředitel)?“, než kdyby prohlásil: „ v tomhle vás vaši členové nejspíš nepodpoří (to
nejspíš generální odmítne).“ Tentýž axiom by platil i v situaci, kdy spolu prostředník a vyjednavač diskutují o rozhodnutí vyjednavače odejít od jednacího
stolu. Za předpokladu, že vyjednavači ve svém rozhodovacím procesu používají
principu plného konsensu, může prostředník zpěčujícímu se vyjednavači (například představiteli jedné odborové organizace působící u zaměstnavatele) stranou
vyjednávacího stolu (tzv. „do ouška“) říci: „Může se stát, že ostatní strany (rozuměj ostatní zástupci odborových organizací a případně i zaměstnavatelská
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strana) za vaší nepřítomnosti dospějí k nějakému rozhodnutí. Přemýšlel jste už
o tom, jaké to bude mít důsledky, když nebudete přítomen a nebudete vetovat
rozhodnutí, která by vaši stranu poškodila?“ Užívání otázek místo prohlášení
ponechává vyjednavačům více prostoru k odpovědi a větší volnost zamyslet se
nad tím, co prostředník říká. Umožňuje také prostředníkovi hrát neutrálnější
a liberálnější úlohu, protože prohlášení jsou obvykle sugestivnější a obsahují více
hodnoty než otázky. Vyjednavači jsou tak nenápadně vedeni k tomu, aby na sebe
v procesu vyjednávání brali maximální zodpovědnost.
Jak bylo uvedeno výše, většina důležitého vyjednávání probíhá na interních
týmových poradách. V důsledku toho je to také obvykle oblast, v níž je prostředník nejaktivnější. Nejvhodnějším fórem, kde může prostředník vyvolávat pochybnosti, jsou obvykle osobní setkání.
Během horizontálních jednání (vedených přes stůl) se každý tým snaží druhému týmu objasnit svoje stanovisko. Vyjednavači se snaží vyvolat nové pochybnosti v mysli svých protějšků. Výsledkem může být, že začne být přijatelný
nějaký nový soubor předpokladů a návrhů a že se zároveň objeví nové otázky
a problémy. V této fázi jednání se do sebe obvykle stabilizátoři a destabilizátoři
otevřeně pustí na separátních schůzkách, na nichž se o těchto nových zájmech
diskutuje. Jestliže quasiprostředník (tj. vedoucí vyjednávacího týmu) nedokáže
vyvolat pochybnosti v mysli destabilizátora, je možné povolat nějakého externího
neutrálního prostředníka, dřív než se tým uchýlí k autokratickému rozhodování
nebo k interním disciplinárním opatřením, aby rebelanta přiměl k poslušnosti.
Prostředník, jemuž záleží na stabilitě, se soustředí na interní týmové dohadování
a současně se snaží vyvolat v mysli destabilizátora pochybnosti ohledně reálnosti
nedohody. Někdy je důraz méně zaměřen na výsledky a více na proces. Jestliže
destabilizátor v důsledku předem utvořených názorů nedůvěřuje procesu vyjednávání, musí prostředník vyvolat pochybnosti týkající se ostatních alternativních
procesů. V myslích stabilizátorů by efektivní prostředníci naopak žádné pochybnosti samozřejmě vyvolávat nechtěli, protože jejich skupina se chce dohodnout.
Strany, které nejsou ochotny se dohodnout
Úlohou prostředníka je tudíž vytvářet a udržovat při životě pochybnosti
v mysli jednotlivých vyjednavačů, kteří jsou proti dohodě. Co může prostředník
udělat v případě, že se celý tým skládá víceméně jen z destabilizátorů?
Někteří vyjednavači vstupují do procesu vyjednávání s pevným odhodláním
mluvit, ale nedohodnout se. Vyjednávání pro ně může být pouhým prostředkem,
jak získat čas. Možná čekají, až druhá strana vyčerpá svůj stávkový fond nebo
jiné finanční prostředky. Nebo až jí – jednoduše řečeno – „povolí nervy“. Možná
mají spočítáno, že po nějaké době se veřejné mínění (zvláště je-li vyjednávání
medializováno) změní v jejich prospěch. Možná potřebují čas na přípravu soudní
žaloby, zahájení kampaně ve sdělovacích prostředcích nebo použití nějakého
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jiného vnějšího nátlaku na druhou stranu. A možná prostě tito „vyjednavači“
dávají přednost současnému stavu před všemi předvídatelnými alternativami.
Když jeden z týmů vede jednání jen proto, aby získal čas, situace mezi soupeřícími stranami se v mnoha ohledech podobá internímu procesu, který probíhá
uvnitř týmu mezi stabilizátory a destabilizátory. Destabilizátoři jsou těmi, které
musí quasiprostředník (a stabilizátoři) přesvědčit, aby zůstali u jednacího stolu,
aby naslouchali druhému či druhým týmům, zvažovali jejich argumenty a aby
v ideálním případě revidovali svá stanoviska a umožnili tak svému jednacímu
týmu předložit splnitelné návrhy. Quasiprostředník se nejprve snaží vyvolat
v mysli svých týmových kolegů, kteří odmítají spolupracovat, pochybnosti
ohledně důsledků nedohody. (S jakými ztrátami bude nutné počítat: se stávkou,
soudním procesem, násilím; může si skupina takové ztráty dovolit?)
Tým odhodlaný nedohodnout se zaujímá při horizontálních jednáních totéž
postavení, jaké zaujímá destabilizátor uvnitř svého týmu. Takový tým také nemá
zájem o dosažení dohody. V tomto případě však na scénu místo quasiprostředníka vstupuje prostředník. Přestože je to někdo jiný, jeho úloha je prakticky stejná.
Prostředník se spoléhá na tutéž základní metodu vyvolávání pochybností ohledně
rozhodnutí týmu hrát o čas a zkoumá situaci, aby zjistil, zda byly vyhodnoceny
všechny důsledky nedohody.
V každém případě, jakmile je jasné, že strana svoje stanovisko pečlivě zvážila a dospěla k závěru, že dohoda není v jejím zájmu, pak po příslušném prozkoumání situace musí nakonec prostředník úsudek této strany akceptovat. Když
se nějaká strana domnívá, že je pro ni lepší hrát o čas než se dohodnout, může
prostředník s procesem pokračovat, pokud s tím souhlasí druhá strana.
Vyjednávání a možné jeho soudní dohry
Důležitými indikátory úspěchu stran při dosahování dohody jsou mezní termíny. Načasování je kritickým faktorem, když prostředník hodnotí ochotu některé strany k dohodě. Neexistuje-li žádný vnější, oprávněnou autoritou či přímo
soudem stanovený nebo jiný „přirozený“ mezní termín (například datum vypršení platnosti kolektivní smlouvy), může prostředník stranám pomoci nastavit budík. Může strany varovat, že nebude-li dohody dosaženo do určité doby, může se
stát, že pak budou muset pokračovat bez něj. Při používání této taktiky musí prostředníci postupovat opatrně. Mezní termín by neměl být umělý; spory nejsou
partie pokeru, při nichž se blufuje. Prostředník by měl spíše využít svých obecných zkušeností spolu se svou znalostí konkrétního sporu k určení budoucího
data, kdy nedosažení dohody ukáže, že svůj čas vynakládal zbytečně.
Potíže, na které může prostředník narazit, když se snaží vyjednavače přimět
k dohodě v nějakém stanoveném časovém limitu, dávají značnou podporu argumentům, které se přiklání k termínům nařízeným v důsledku soudního procesu
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(což je u nás dosud varianta velmi řídká). V soudních přích se termíny považují
za pevnější a věrohodnější. Spory lze proto urovnat v nějaké stanovené době.
Přestože někteří zastánci vyjednávání je vychvalují jako alternativu soudů, nic
spor neurovná lépe než spojený tlak silné paže arbitra (případně soudu) a aktivního vyjednávání.
Ve sporech, které vybuchnou spontánně, strany často zjišťují, že musí současně vést soudní spor i vyjednávat. Obvykle jsou do obou procesů zapojeni také
jejich právní zástupci. Je však právník nejlepším představitelem strany v procesu
vyjednávání? Jistě, o právnících se předpokládá, že jsou dobrými vyjednavači.
Strany samotné by však mohly být právě tak dobré za předpokladu, že se jim
o tomto procesu dostane řádného poučení. Mnozí právníci jsou navíc zaujatí ve
prospěch soudního procesu a k vyjednávání přistupují s pramalým nadšením.
Zkušení klienti se mohou obeznámit s procesem vyjednávání (přičemž mohou
v případě potřeby použít prostředníka jako instruktora) a použít služeb právníka,
který jim řekne, jak by jednání mohla ovlivnit současně probíhající soudní při.
V takovém případě by se procesu vyjednávání neměli ujímat právníci, přestože
jejich rady mohou být užitečné. Prostředník by zase mohl pomoci vyjednavači
a právníkům při koordinaci povinností každého z nich. V jistém smyslu je to jen
další příklad budování týmové soudržnosti: podobá se to úsilí, které vynakládá
prostředník na vytvoření větší shody mezi stabilizátory a destabilizátory.

Pohled na procesy kolem jednacího stolu
Tři dimenze každého týmu ve dvoustranném vyjednávání
Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že kolektivní vyjednávání znamená jednání dvou týmů, např. odborů a vedení. Ve skutečnosti je však možné každý tým
rozdělit ještě na tři složky: stabilizátory (S), destabilizátory (DS) a quasiprostředníky (vedoucí vyjednávacího týmu).
Stabilizátoři: to jsou ti členové týmu, kteří se věnují procesům kolem jednacího stolu a orientují se na dosažení dohody, někdy i za každou cenu. Představme si (hypotetický příklad) např. nově jmenovaného generálního ředitele,
který právě vstupuje do svého prvního vyjednávání s odbory. Nejhorší, co by se
podle něj mohlo stát, by byla stávka zaměstnanců (například protože se jedná
o důležité služby s veřejným zájmem). Při jednání a na poradě vedení firmy vždy
hovoří o potřebě dohody a obhajuje pochopení pro pozice odborové organizace.
Obává se negativního efektu stávky u občanské veřejnosti, klíčových obchodních
partnerů apod., zkrátka dopadu i na konkurenceschopnost firmy.
Na rozhodující poradě může například jeden z nich – řekněme obchodní či
finanční ředitel– vyslovit názor, že když vypukne stávka, umí vyčíslit obchodní
ztráty, které nebude možné nahradit, stejně jako se nemůže napravit špatný do136

SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE

jem u veřejnosti, zejména u klíčových zákazníků. Z těchto důvodů pak navrhne,
že je raději vhodné akceptovat odborářskou nabídku, dřív než bude pozdě.
Destabilizátoři: často jim chybí angažovanost pro vyjednávání, využívají
raději svépomocných technik, navyknou si chovat se rušivě, nejsou ochotni dohodnout se za každou cenu. Představme si např. jiného klíčového hráče ve vedení
firmy, který se již v minulosti zúčastnil mnohých jednání s odborovou organizací. Myslí si, že zaměstnanci vydělávají až dost peněz za málo práce. Snaží se
udržet rozpočet na úrovni minulého roku a vyhnout se tak zvýšení mezd za každou cenu. Při jednání a na uzavřených poradách hlasitě vysvětluje ostatním svoje
stanovisko. Podle něho, když se některým nelíbí stávající podmínky, které jim
firma nabízí, mohou jít pracovat někam jinam. A když odbory vyhlásí nezákonné
přerušení práce, postará se o to, aby vůdcové stávky byli propráni médii a aby
odborová organizace byla povinna nahradit firmě ztráty. Je vcelku přirozené, že
ekonomické zájmy firmy trápí dlouhodobé škody. Na poradě může jiný z aktérů
namítat, že jakmile firma přijme nerozumné požadavky odborů, cenově se vyřadí
z trhu. Konkurenti, ponejvíce z ciziny a z firem bez odborů, přeberou natrvalo
jejich zákazníky. Je rozumnější podle tohoto aktéra vydržet stávku než souhlasit
s těmito nehoráznými požadavky.
Quasiprostředníci: jsou obyčejně vedoucími týmu, kteří mají nejviditelnější zodpovědnost za úspěch jednání. Ti také považují za svůj úkol sledovat zájmy
stabilizátorů (kteří mohou příliš ochotně ustupovat) a destabilizátorů (kteří zastávají extrémně nepraktické pozice). Přestože by měli zjevně obhajovat jednací
stanovisko svého týmu, quasiprostředníkovi jde především o dosažení dohody,
která může fungovat, jinak řečeno, s kterou mohou žít obě strany „v míru“.
Quasiprostředník je proto často spojencem vnějšího neutrála, skutečného prostředníka, stejně jako on je silně zaangažovaný do procesu jednání. Nepřekvapuje, že mnozí neutrálové, kteří předtím působili jako jednací strana, považují svoji
dřívější roli za quasiprostředníkovskou.
Někdy se klade otázka, zda ve skutečnosti opravdu fungují vůdcové týmu
jako quasiprostředníci.
Je tomu opravdu tak, svědčí o tom zkušenosti i teoretické poznatky. Pokud
je vedoucí týmu stabilizátorem, dohodne se tato strana příliš rychle a příliš lehce.
A to může vést a často také vede k vážným problémům. Odborový vůdce,
který by projevoval přílišnou snahu dohodnout se, by byl považován nespokojenci a opozičníky ve svých řadách za toho, kdo je příliš rychle „prodal“ za „hadr“
vůči vedení, a v budoucích odborových volbách by musel čelit vážné opozici
(nejspíš oprávněně). Negativní pocity z neuspokojivých dohod mohou skutečně
vést i k rozpadu odborové organizace nebo odštěpení části členské základny –
obzvlášť velkých nespokojenců – a k založení nové, která slibuje zaměstnancům,
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že pro ně „vybojuje víc“. Členové odborů jsou neustále zatahováni do „nucených
porovnání“, do tohoto velmi lidského procesu porovnávat svoji mzdu či plat,
smluvní výhody – benefity a pracovní podmínky s jinými lidmi. Dostávají zaměstnanci v obdobné práci v jiné firmě anebo „dceřiné firmě“ patřící do těch
jistých odborů (odborového svazu) lepší nabídku zaměstnaneckých výhod, například penzijní připojištění? Jsou mzdy vybojované „sousedními“ odbory, zejména
patřícími do stejného svazu, podstatně vyšší? Podobně dopadá vůdce týmu zaměstnavatelské strany, který chce za každou cenu dospět k dohodě. Nekupuje
mír, jak si to mylně představuje, ale jen víc problémů. V prvé řadě ho může velkorysost vytlačit z trhu kvůli zvýšeným cenám. Rozhodně se mu alespoň zvýší
náklady, sníží zisk apod. K tomu se s námitkami ozvou další manažeři atd. A
samozřejmě je tu vliv velkého odborového „vítězství“ na atmosféru každodenních zaměstnaneckých vztahů. Někteří odborářští funkcionáři se mohou cítit tak
povzbuzení výhodnou dohodou (a někteří manažeři tak znechuceni), že odbory
mohou ve skutečnosti převzít kontrolu nad pracovištěm a zavést také poněkud
jiná pracovní pravidla a praktiky, než zamýšlela firma, a následkem toho se může
citelně oslabit řízení podniku. Konečným výsledkem může být i bankrot společnosti apod.
Výsledky nejsou o nic lepší, pokud vůdcem týmu je destabilizátor. Odborářský vůdce, který chce „zničit toho šmejda vydřiducha, který nás nehorázným
způsobem sdírá“ podněcováním stávky a nesmiřitelným bojem, může mít až příliš velký úspěch a může zničit pracovní místa všech. Stejně tak ale i na druhé
straně zaměstnavatelé, kteří se snaží zničit odbory na pracovišti, také velmi riskují. Vymanévrováním odborů anebo jejich sražením na kolena se zaměstnavateli
současně může podařit vytvořit velmi nestabilní klima zaměstnaneckých vztahů,
plné hořkosti a výčitek. Je též nepopiratelné, že nepřátelský postoj na jedné straně zvyšuje podobný postoj na straně druhé, a tak se vytváří zhoubný kruh obvinění a protiobvinění, akcí a reakcí. Zaměstnavatel, který by zatlačil odborovou
organizaci do polohy, ve které už nemá co ztratit, by byl asi velmi nešťastný
a zoufalý, neboť by mohl očekávat skrytý či otevřený bojkot, případně sabotáže,
dokonce i otevřené revolty. Určité skupiny zaměstnanců, také se vydávající za
stoupence odborů, by mohly nakonec argumentovat i následovně: beztak už nemáme co ztratit, ty mizerné podmínky a peníze…, takže co můžeme ztratit tímto
negováním – a třeba i vandalismem?
Můžeme tedy shrnout, že je v oboustranném dlouhodobém zájmu obou
stran, aby oba týmy byly vedené quasiprostředníky. I zkušenosti většiny profesionálů v oblasti pracovních vztahů hovoří, že většina vůdců a mluvčích jsou právě
quasiprostředníci.
Je třeba poznamenat, že role S (stabilizátorů), DS (destabilizátorů) a QP
(quasiprostředníků) se mohou měnit, a často se tak i děje, a to, přirozeně,
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i v průběhu vyjednávacího procesu. Při určitých otázkách mohou také všechny tři
složky přejít do destabilizační polohy.
Příkladem tu může být reakce odborářského týmu na návrh vedení, aby si
zaměstnanci začali přispívat výrazně vyšší částkou než dosud na podnikové stravování. Tento návrh mohou odbory považovat za tak negativní, zpátečnický, že
všichni členové jednacího týmu mohou považovat stávku, která by mohla zvrátit
rozhodnutí, za úplně oprávněnou.
Podobně mohou změnit svoji pozici členové jednacího týmu vedení, především v důsledku dlouhodobé stávky, která by úplně ochromila fungování firmy.
Tito původně neustoupivší zastánci navrhované dohody (destabilizátoři) se po
sedmi měsících neklidu mohou více orientovat na dohodu, i když jen ze zoufalství, a tak zaujmout předtím nepřijatelnou pozici. V tomto příkladu návrh vedení,
aby se zaměstnanci podíleli výraznější částkou na stravování, se jednoduše začne
považovat i těmi, kteří ho původně navrhli, za zbytečný, nehodný sedmiměsíčního propadu výkonů výroby a prodeje. Po 198 neklidných dnech by se každý člen
obou týmů dal zařadit mezi stabilizátory, protože všichni si přejí co nejrychlejší
řešení. Cena pokračování boje se považuje za příliš vysokou, bez ohledu na náklady vyplývající z dohody.

Čtyři konfigurace vyjednávání
1. Horizontální (H) vyjednávání
Nezasvěcenému by se zdálo, že existuje jen jedna podoba jednání, a to jednání mezi protějšími stranami stolu, tedy horizontálně.
V „horizontálním vyjednávání“ může být jednání „přes stůl“ velmi strukturované a formalizované. Pro netrénovaný zrak by se mohlo zdát, že všechno se
děje jen křížem přes stůl. Nemusí to tak být. Ve skutečnosti se většina těžších
a těžkých jednání jen velmi málokdy odehrává v této horizontální podobě. Přes
stůl se dějí jiné důležité věci. I když tu nemusí jít o pravé jednání, může se tu
udávat tón budoucího jednání. Aktivita přes stůl může představovat výměnu informací, vyjasňování pozic, vysvětlování dílčích aspektů, mentorování…, ale
také se tu může vyskytnout křik, nadávání, prosby, lichocení, citové výlevy,
hrozby, pláč atd. Kde se tedy děje skutečné vyjednávání? Děje se hlavně uvnitř
vyjednávacích týmů, mimo stůl, na přípravných quasikuloárních poradách, kde se
dělá často ono prvotní rozhodnutí o tom, co slíbit, kdy a jak slíbit a kdo to slíbí.
2. Vnitřní (I) vyjednávání
Uvnitř každého týmu neustále probíhají aktivní jednání. Jak jsme předtím říkali, každý tým je strukturovaný a obvykle se v něm mohou nalézt tři zájmové
a postojové podskupiny, které se často velmi pevně drží svých pozic.
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Navíc je třeba uvážit, že pozice jednotlivých členů se podle dané otázky může velmi měnit.
Mimo jednací stůl, na poradě, musí každý tým řešit otázku, jaký krok je třeba udělat, do jakého stupně, kdy a jak. Dá se předvídat, že destabilizátoři budou
odporovat danému kroku, stabilizátoři ho budou podporovat a quasiprostředník či
quasiprostředníci ulehčovat rozhodnutí a snažit se zachovat jednotu týmu.
3. Vertikální (V) vyjednávání
Každý tým musí vyjednávat mezi sebou, ale nejen to. Musí vyjednávat se
svými nadřízenými orgány, členskou základnou apod., jejichž zájmy obhajuje.
Tato konfigurace se nazývá též „zastupitelské vyjednávání“.
Vždy jde o vícenásobné zastupitelstvo, kdy každá strana se skládá z podskupin, jejichž skupinové a částečně osobité zájmy je třeba zastupovat.
Toto vertikální anebo zastupitelské vyjednávání může mít mimořádný význam, zvlášť když o navrhované dohodě hlasuje členská základna anebo orgán
společnosti. Dosti často se stává, že řešení navrhované jednacím týmem nakonec
členové neodsouhlasí. Může to být zapříčiněno nezvládnutím vysvětlovací a obhajovací komunikace o důvodech, které vedly k předkládanému znění konečné
dohody jednacím týmem, tím, že se nepodařilo přiblížit realitu vyjednávací situace členstvu, především klíčovým osobám formujícím veřejné mínění, jako např.
důvěrníkům, aktivistům. Anebo například odborářský jednací tým jednoduše
přehlédl potřeby určité klíčové zájmové skupiny, která do té doby působila kdesi
v pozadí a nevýrazně.
4. Stínové (S) vyjednávání
Pojem „stínové vyjednávání“ označuje neformální jednání, které se děje
mimo vyjednávací stůl, ne na formálních poradách anebo oficiálních schůzích.
Jednání nemusí probíhat opravdu „ve stínu“, ale často tomu tak i je. Vedoucí
obou stran se mohou setkat čistě osobně, inkognito, aby posoudili, zda bude
možná dohoda. Často jsou úspěšní, protože nejsou přítomni řadoví vyjednavači,
pozorovatelé, média. Nemusí mít projevy, nemusí předvádět kladné prvky své
strany stolu druhé a třetí straně (tj. pozorovatelům, médiím apod.), což jim vytváří potřebný realistický nadhled.
Někdy jsou stínová setkání výměnou rámcového příslibu věcně jednat a dospět k dohodě předem, ale častěji následně plně „autorizována“ členy vyjednávacího týmu anebo klíčovými osobami funkční hierarchie na obou stranách. Neschválená setkání tváří tvář reprezentantů obou zájmových stran, zvláště panujeli mezi stranami napětí, skrývají v sobě řadu nebezpečí. Přislíbenou dohodu nemusí totiž ostatní schválit, protože se bojí toho, že v sobě ukrývá možnou „zra140
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du“. Důvěryhodnost tohoto reprezentanta je pak pochopitelně značně podkopaná
a může to vytvořit další bariéry konečného dosáhnutí dohody.

3. Závěrečná poznámka k této kapitole
Autorsky nebylo jednoduché pojmout zadaný úkol – na zhruba dvaceti pěti
stránkách popsat pohled psychologa na kolektivní vyjednávání. Takovýto pohled
by si vyžadoval podstatně více prostoru. Vzhledem k tomu, že mnozí čtenáři
budou již v této věci pokročilí, byl zvolen přístup, který by i je měl inspirovat
k hlubšímu zamyšlení nad procesy a lidmi kolem kolektivního vyjednávání. Proto v tomto textu nejsou opakovány běžné poznatky o vedení jednání ani formální
a nepříliš věrohodné modely osobnosti ideálního účastníka jednání či vyjednávání. Ty případný zájemce najde v běžně dostupné literatuře. Tento text by měl
sloužit všem, kteří se dostanou do situace, že mají usednout jako vyjednavači
k jednacímu stolu, a zdaleka se necítí být ideálními. Snad je text přesvědčí, že
i tak mohou být ve své misi úspěšní.
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ZÁVĚR
Autorský kolektiv se pokusil provést čtenáře této publikace obecnými
i právními otázkami sociálního dialogu, včetně praktického návodu směřujícího
k vlastnímu obsahu kolektivního vyjednávání, jakož i přiblížit vlastní proces
vyjednávání.
Autorský kolektiv přeje všem čtenářům, aby jim tato publikace posloužila
k rozšíření znalostí, ale i pomohla v případě vedení vyjednávání.
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