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Abstrakt 

Úkolem této části projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality 

služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012“ bylo zpracování 

analytických studií o národních systémech sociálního dialogu a kolektivního vyjedná-

vání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, 

Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných 

podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až 

patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů 

sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích. Předmětem srov-

nání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, 

systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripar-

titního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity. 

Studie je doplněna analýzou nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárod-

ních kolektivních smluv, a to jak v Evropě, tak i ve světovém měřítku. Jde o poměrně 

méně známou problematiku, jež však zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu 

v Evropě má s ohledem na rostoucí působení nadnárodních společností relativně 

významný potenciál. 

 

Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; vyjednávání kolektivní; 

partneři sociální; odbory; zaměstnavatelé 

 

 

Abstract 

The purpose of the section of the project entitled "Sustainability of social 

dialogue in the Czech Republic - the development of the quality of services of 

representatives of employers, No. CZ.1.04/1.1.01/02.00012" was to draw up analytical 

studies on national systems of social dialogue and collective bargaining in selected 

European countries (France, Ireland, Germany, Poland, Austria, Slovakia and the 

United Kingdom). On the basis of these national monographs, written according to a 

pre-defined uniform structure depicting development in the past ten to fifteen years, a 

general comparison of system components has been produced. The aim of the 

comparison was to determine: the fundamental elements of the legislative framework 

of social dialogue and collective bargaining, the social partnership system, the system 

regarding employee and employer interest representation and the tripartite and 

bipartite social dialogue systems including bipartite bargaining and the capacity 

thereof. 

The study has been supplemented with an analysis of transnational negotiations 

and bargaining with particular regard to transnational company collective agreements 

in Europe as well as at the world-wide scale. This topic has not been studied in depth 

to date, however, in terms of social dialogue in Europe and the increase in the number 

and influence of multinational companies, the subject is likely to become increasingly 

important in future years. 

 

Key words: social dialogue; European social dialogue; collective bargaining; social 

partners; trade unions; employers 
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Úvod 

Předkládaná výzkumná zpráva je součástí veřejné zakázky „Zpracování analýz 

sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU“ v rámci projektu 

„Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, 

reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012“. Zadavatelem zakázky, vyhlášené 22. 6. 2011, je 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, řešitelem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.  

Kapitola nazvaná „I. EVROPSKÝ RÁMEC“ mapuje v základních rysech vývoj 

sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v Evropě v posledních letech, a to napříč 

jednotlivými národními systémy. Všímá si aktuálního vývoje právní úpravy, obsahové 

stránky sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, jakož i nových prvků v oblasti 

organizačního uspořádání sociálního partnerství v Evropě. Součástí kapitoly je rovněž 

charakteristika vývoje nadodvětvového evropského sociálního dialogu, zejména 

s ohledem na uzavírání rámcových dohod evropskými sociálními partnery.  

Těžištěm výzkumné studie je v souladu s požadavkem zadavatele popis a 

analýza vybraných systémů sociálního dialogu respektive kolektivního vyjednávání, jež 

je obsahem kapitoly „II. NÁRODNÍ SYSTÉMY SOCIÁLNÍHO DIALOGU A KOLEK-

TIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ - MONOGRAFICKÉ STUDIE“. Deskripce zahrnuje národní, 

regionální, odvětvovou i podnikovou úroveň a zaměřuje se na 7 zemí Evropské unie 

vybraných zadavatelem. Jde o (v abecedním pořadí) Francii, Irsko, Německo, Polsko, 

Rakousko, Slovensko a Velkou Británii. Analýza je zaměřena na bipartitní i tripartitní 

systémy vyjednávání včetně právní úpravy kolektivního vyjednávání v uvedených 

státech.  

Převážnou část práce tak tvoří relativně samostatné dílčí národní monografie 

zpracované na základě jednotné osnovy zahrnující:  

 oblast právní úpravy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání (včetně individu-

álního a kolektivního pracovního práva, úpravy v oblasti sdružování, rozšiřování 

závaznosti kolektivních smluv, individuálních a kolektivních pracovních sporů), 
 

 oblast zaměstnavatelského sdružování (včetně parametrů členské základny a vývo-

jových trendů, deskripce zaměstnavatelských konfederací na národní a odvětvové 

úrovni, v segmentu nadnárodních společností i malých a středních podniků, účasti 

organizací zaměstnavatelů v legislativním procesu a jejich členství v evropských 

organizacích), 
 

 oblast odborového sdružování (včetně parametrů členské základny a vývojových 

trendů, deskripce vrcholových odborových centrál a odvětvových odborových svazů, 

účasti odborových organizací v legislativním procesu a jejich členství v evropských 

odborových centrálách a dále včetně reprezentace zaměstnaneckých zájmů na 

pracovišti a v orgánech společností), 
 

 oblast bipartitního sociálního dialogu, zejména kolektivního vyjednávání na národní, 

odvětvové, podnikové a regionální úrovni, v segmentu nadnárodních firem a 

v malých a středních podnicích (hlavně se zřetelem ke mzdovému vyjednávání a 

k vyjednávání o pracovní době), 
 

 oblast tripartitního sociálního dialogu. 

Společná osnova s použitím desetinného třídění při podřazování subkapitol je 

důsledně dodržena u všech národních portrétů, s výjimkou případů, kdy požadovaný 

zevrubný popis neumožňovaly prameny, takže některé subkapitolky na druhém až 

třetím místě desetinného třídění musely být vynechány nebo sloučeny. Jednotná 
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struktura1 dílčích národních studií působí jako integrující prvek jinak věcně extrémně 

„rozbíhavé“ tematiky a zároveň usnadňuje zpracování závěrečného srovnání a 

zobecňujícího přehledu zjištěných poznatků.  

Vedle odlišných přístupů k uspořádání a konstrukci rozhodujících systémových 

prvků, jež ovlivňují podobu systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, bylo 

při deskripci třeba vzít v úvahu i vnější obecné faktory, především aktuální politický 

kontext a všeobecnou hospodářskou a sociální situaci. Proto byla na úvod každé 

národní monografie zařazena stručná kapitola uvádějící relevantní socioekonomické 

informace o dané zemi a základním rámci sociálního dialogu. 

Při stanovení společné obsahové struktury národních kapitol bylo přihlédnuto i 

k potřebě vyváženosti informací právního, formálního charakteru a na druhé straně 

informací z praxe a kvantitativních údajů. Autoři se přitom neomezují na pouhou 

statickou deskripci, tj. popis stávající situace. V pasážích, kde to charakter předmětné 

problematiky a dostupné prameny umožňovaly (právní úprava a kapacita kolektivního 

vyjednávání, četnost a povaha kolektivních sporů, struktura sociálního partnerství 

apod.), se zaměřují i na zachycení geneze systému včetně analýzy relevantních 

kauzálních souvislostí.  

Na základě výše zmíněných národních studií i některých dalších poznatků 

získaných sekundární analýzou pramenů byla zpracována zobecňující komparativní 

analýza vybraných charakteristických rysů národních modelů kolektivního vyjednávání. 

Tato komparace je obsažena v kapitole „III. SROVNÁNÍ SEDMI NÁRODNÍCH 

SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO DIALOGU“ a doplněna (v příloze č. 3) sadou tabulí 

s přehledným vyznačením řešení dílčích aspektů národních systémů. 

Kromě národních portrétů sociálního dialogu obsahuje předložená výzkumná 

studie rovněž analýzu problematiky nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárod-

ních dohod v evropských zemích. Jde o méně známou problematiku v českém 

prostředí, jež zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu v Evropě má s ohledem 

na stále širší působení nadnárodních společností významný potenciál. Kapitola „IV. 

PROBLEMATIKA DOHOD V NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTECH V KONTEXTU 

ROZVOJE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO DIALOGU NA PODNIKOVÉ ÚROVNI“ 

analyzuje specifický komplementární aspekt podnikového kolektivního vyjednávání 

napříč evropskými zeměmi.  

Ambice přispět zásadní měrou k rozvoji v oblasti sjednávání nadnárodních 

dohod projevila v posledních letech Evropská komise, která při různých příležitostech 

vyjádřila přesvědčení o potenciálu těchto dohod. Od roku 2005 Komise analyzuje a 

shromažďuje nadnárodní texty a vede přehled jejich aktérů. Problematika dohod 

v nadnárodních společnostech se stala součástí Sociální agendy pro období 2005-2010. 

Evropský parlament a Evropský ekonomický a sociální výbor vyjádřily podporu 

projektům Evropské komise v oblasti nadnárodních textů a požádaly ji, aby v součin-

nosti s evropskými sociálními partnery předložila návrhy legislativního rámce založe-

ného na bázi dobrovolnosti. Uvedené skutečnosti se staly důvodem, proč problematika 

nadnárodních dohod je v této práci sledována především z pohledu Evropské komise a 

jejích iniciativ zaměřených zejména na posílení kapacity vyjednávacích procesů a 

                                                           
1 Uvedená obsahová struktura samozřejmě nepředstavuje jediný možný přístup ke zpracování národních 
portrétů ve sledované oblasti. Nabízelo se např. pojetí odvíjející se bezprostředně od výslednosti procesu 
kolektivního vyjednávání charakterizované termíny jako kapacita systému kolektivního vyjednávání a jeho 
působnost, jeho stabilita, míra autonomie a naopak četnost a charakter zásahů státu do systému, míra 
decentralizace kolektivního vyjednávání, vymezení bariér dalšího rozvoje systému, vymezení kritérií 
reprezentativity sociálních partnerů atd. Zvolené řešení však podle našeho názoru nejlépe odpovídá 
informativnímu účelu práce. 
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rozšíření možností aplikace a právní vymahatelnosti výsledků nadnárodního vyjedná-

vání v jednotlivých evropských státech.  

Doposud uzavřené texty s nadnárodním rozsahem jsou v práci kategorizovány 

podle doby vzniku, obsahu, závaznosti apod., a to na pozadí otázek společenské 

odpovědnosti podniků, uplatňování konceptu flexicurity, problémů souvisejících s 

nutností předvídání změn manažery nadnárodních společností, v souvislosti s řešením 

nezbytných firemních restrukturalizací apod. Zvlášť je zkoumána otázka shody uzavře-

ných nadnárodních textů s národními normami, doporučeními a postupy v jednotlivých 

státech Evropských společenství. Kapitola přináší definice důležitých pojmů, jak je 

formulovala expertní skupina založená Evropskou komisí pro výzkum nadnárodních 

dohod. V souladu s analytickou činností expertní skupiny si kapitola všímá proklamo-

vaných cílů dohod, aktérů účastnících se sjednávání nadnárodních textů, možností 

jejich implementace do národních právních řádů evropských států a způsobu řešení 

případných sporů, formy a míry transparentnosti dohod, jejich právních účinků a jejich 

propojení s jinými úrovněmi evropského sociálního dialogu. 

Bez ohledu na více než století trvající západoevropskou tradici sociálního 

dialogu (ve střední a východní Evropě nově od počátku 90. let 20. století) je zřejmé, 

že v Evropě nelze ani zdaleka hovořit o jednotném modelu kolektivního vyjednávání. 

Stručně komentovaná rekapitulace pozoruhodných (z pohledu autorů výzkumné 

zprávy) prvků a řešení, jimiž se vyznačují sledované národní systémy sociálního 

dialogu a kolektivního vyjednávání, je obsahem kapitoly „V. PŘEHLED INSPIRATIV-

NÍCH PRVKŮ NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ“. 

Obsah výzkumné zprávy doplňují čtyři přílohy, a to příloha č. 1 „PŘEHLED 

RÁMCOVÝCH DOHOD UZAVŘENÝCH EVROPSKÝMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY“, 

příloha č. 2 „INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ PRÁVO – PŘEHLED ÚPRAVY V SEDMI 

SLEDOVANÝCH ZEMÍCH“, příloha č. 3 „TABULKOVÉ PŘEHLEDY SLEDOVANÝCH 

NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ“ a příloha č. 4 „PŘEHLED DOHOD V NADNÁRODNÍCH 

SPOLEČNOSTECH, UZAVŘENÝCH V SEDMI VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH 

A V ČR“.  

Jako základní výzkumná metoda byla při zpracování výzkumné zprávy použita 

metoda desk research, spočívající v analýze dostupných dat a literatury, ve využití 

rešerší, pramenů a informací v již publikovaných studiích, odborných periodikách a 

publikacích, a to jak z evropských, tak i národních zdrojů. V některých případech, 

zejména pokud jde o problematiku nadnárodních dohod, bylo jako prvotního zdroje 

informací (pro orientaci v problematice) využito expertního rozhovoru.  

Významným zdrojem, o nějž se opíralo zpracování studie, představují analýzy a 

další výstupy mezinárodního monitoringu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, 

uveřejněné na stránkách Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních 

podmínek (European Foundation for Improvement of Living and and Working Conditi-

ons, Eurofound). Autorsky a spolehlivostí publikovaných informací a údajů je tato 

ojedinělá produkce nesouměřitelná rozsahem i významem s jakýmkoliv jiným 

pramenným zdrojem v oblasti pracovních vztahů a sociálního dialogu (včetně např. 

jinak velmi cenných titulů dostupných na stránkách European Trade Union Institute, 

ETUI, nebo literatury na internetových stránkách International Labour Organization, 

ILO, apod.). Vzhledem k mnohaletému působení, systematicky uplatňované a v prů-

běhu řady let minimálně měněné metodice sběru dat a jen postupně rozšiřovanému a 

prohlubovanému okruhu sledovaných problémů umožňuje databáze odborných textů 

nadace Eurofound sledování problematiky sociálního dialogu ve vývoji, po jednotlivých 

letech, nebo za určitá časová období. Přitom je ze strany nadace standardně využíván 

analyticko-komparativní přístup k monitorované problematice. Nejčetnější výstupy 
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v rámci nadační databáze představují analytické příspěvky jednotlivých národních 

center, zpracovávané na základě jednotné metodiky a věcné osnovy nebo dotazníku. 

Monitoring nadace Eurofound zahrnuje i mechanismus průběžné verifikace národních 

dat příslušnými sociálními partnery. 

Vedle analýz publikovaných nadací Eurofound bylo využito dalších tematicky 

relevantních monografických studií a odborných časopiseckých statí různé národní 

provenience. Jako celek představovala uvedená i další použitá odborná literatura jak 

aktuálností, tematickým záběrem, metodologicky a spolehlivostí dat převážně dobrou 

pramennou základnu pro zpracování předložené studie. Určitou výjimkou je oblast 

zaměstnavatelského sdružování, kde výzkumný tým využil informační potenciál 

disponibilních zdrojů téměř beze zbytku. 

 

Předloženou publikaci zpracoval autorský tým ve složení:  

- Monika Čambáliková, Sociologický ústav SAV  

- (kapitola o sociálním dialogu na Slovensku),  

 

- Jaroslav Hála, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.  

- (úvod, kapitola I. Evropský rámec, kapitola o sociálním dialogu ve Francii, kapitola 

III. Srovnání sedmi národních systémů sociálního dialogu, závěr, příloha č. 1 

Přehled rámcových dohod uzavřených evropskými sociálními partnery),  

 

- Štěpánka Pfeiferová, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.  

- (kapitoly o sociálním dialogu ve Velké Británii a v Irsku),  

 

- Radek Píšl, exter. prac. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.  

(kapitola o sociálním dialogu v Polsku),  

 

- Jan Vácha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

- (kapitola Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje 

evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni, příloha č. 4 Přehled dohod 

v nadnárodních společnostech, uzavřených v sedmi vybraných evropských zemích a 

v ČR),  

 

- Soňa Veverková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.  

- (kapitoly o sociálním dialogu v Německu a v Rakousku)2.  

 

Organizační a redakční práce na projektu zabezpečili:  

- Jaroslav Hála, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 

- Aleš Kroupa, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.. 

                                                           
2 Kapitolu V. Přehled inspirativních prvků sledovaných národních systémů, jakož i přílohy č. 2 a č. 3 
zpracovali autoři výzkumné zprávy společně. 
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Sociální dialog v nejširším slova smyslu je ve své současné podobě nejen 

evropským, ale v zásadě celosvětovým fenoménem, přičemž neexistuje žádný univer-

zálně uplatňovaný přístup v této oblasti. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) 

zahrnuje sociální dialog všechny typy vyjednávání, konzultací a informací mezi zástupci 

vlády a reprezentanty sociálních partnerů, nebo mezi sociálními partnery navzájem, a 

to ve věcech společného zájmu v oblasti hospodářské a sociální politiky. Široké 

uplatnění prostředků a metod bipartitního a tripartitního sociálního dialogu je jedním 

ze způsobů efektivního řešení společenských zájmových rozporů a základní podmínkou 

sociálního smíru.  

V evropském měřítku se dialog mezi sociálními partnery, rozvíjející se v národ-

ním rámci a od druhé poloviny 50. let 20. století3 i na evropské úrovni (Evropský 

sociální dialog), stal jedním z charakteristických rysů evropského sociálního modelu. 

Např. Bílá kniha sociální politiky4  popsala tento model na základě přítomnosti hodnot, 

jako jsou demokracie a práva jednotlivce, tržní hospodářství, rovné příležitosti pro 

všechny, nezávislé kolektivní vyjednávání, sociální ochrana a solidarita.  

 

1. Vývoj sociálního dialogu v členských státech EU 
během posledních let5 

 
 Dominantním prvkem, přetrvávajícím ve způsobu uspořádání sociálního dialogu 

v EU, je aspekt rozmanitosti6. Struktura a parametry sociálního partnerství, jakož i 

výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti mezd a základních pracovních podmínek, 

ale také organizace protestních akcí zaměstnanců apod., zůstávají v členských zemích 

EU navzájem odlišné. Výjimkou jsou pouze případy dovolující intervenci ze strany EU – 

např. v oblasti zastupování zaměstnanců na pracovištích, kde lze konstatovat tendenci 

ke konvergenci uplatňovaných národních systémů.  

 Charakteristickým rysem systému sociálního dialogu v EU je prvořadá role 

přináležející organizacím sdružujícím zaměstnance a zaměstnavatele (tj. odborům a 

organizacím zaměstnavatelů), jakož i celkově relativně vysoká míra pokrytí kolektiv-

ními smlouvami. Pokud jde o vývoj v posledních letech, kontinuitu lze spatřovat 

zejména v širokém uplatňování zaměstnaneckého i zaměstnavatelského sdružování, 

pokračují i tendence k decentralizaci vyjednávání a vyšší míře účasti zaměstnanců při 

řízení podniků. 

                                                           
3 Řimská smlouva (Treaty of Rome), oficiálně the Treaty establishing the European Economic Community 
(TEEC), jež byla podepsána 25. března 1957 a vstoupila v platnost od 1. ledna 1958, se stala jedním ze 
základů evropské integrace.  
4 COM(94) 333 final. European Social Policy – a Way Forward for the Union, Brusel, 1994. Dostupné z (v 
českém překladu): http://www.uef.cz/dokumenty/dokumenty/dokument42.pdf. 
5 Následující popis stěžejních rysů vývoje v období posledních let se opírá v první řadě o zprávu Evropské 
komise „Pracovní vztahy v Evropě 2010“. Viz European Commission, Industrial Relations in Europe 2010, 
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011, dostupné z: http://ec.europa.eu/social/ 
keyDocuments. Hlavním pramenem zprávy je ICTWSS (Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage 
Setting, State Intervention and Social Pacts). Jde o datovou databázi vyvíjenou od roku 1960, týkající se 34 
zemí (dostupné z: http://www.uva-aias.net/). Databáze obsahuje rovněž data European Social Survey 
(http://www.europeansocialsurvey.org), jakož i informace od EIRO (European Industrial Relations 
Observatory of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, zvláště 
údaje z EIRO country profiles (http://www.eurofound. europa.eu/eiro/). Údaje o zaměstnaneckém 
zastoupení pocházejí z ICTWSS databáze a z 2009 European Company Survey (dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/companysurvey/ 2009/index.htm). 
6 Tamtéž.  

http://www.uef.cz/dokumenty/dokumenty/dokument42.pdf
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments
http://www.uva-aias.net/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.eurofound/
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/companysurvey/
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Přestože např. nadace Eurofound ve své zprávě z roku 20087 zaznamenala 

trvalý pokles úrovně odborového členství v EU8, zůstává průměrná denzita9 odborové 

organizovanosti v členských státech stále poměrně vysoká10 (v roce 2008 se nacházela 

mírně pod úrovní 24%)11.  

Podle citované zprávy Evropské komise je rozsah pokrytí kolektivními smlou-

vami podmíněn spíše podílem organizací zaměstnavatelů než mírou odborového 

sdružování. Vyššího pokrytí lze dosáhnout, pokud při vyjednávání na straně zaměst-

navatelů vystupuje reprezentativní organizace, což ovšem vyžaduje, aby příslušná 

organizace disponovala mandátem ke sjednávání dohod (kolektivních smluv) se 

zástupci zaměstnanců. Proto pro výslednost vyjednávání na straně organizace 

zaměstnavatelů není do té míry určující rozsah členské základny, nýbrž spíše takové 

její vlastnosti, jako je soudržnost nebo disciplína členů.  

Struktura a celkový počet vrcholových organizací zaměstnavatelů v evropských 

státech zůstaly stabilní po celé minulé desetiletí (pokud docházelo ke změnám, šlo 

obvykle o slučování, jež sledovalo posílení vlivu při jednání s vládou nebo s odborovým 

partnerem, případně mělo za cíl eliminaci duplicit). Na počátku roku 2010 působilo 

v EU celkem 111 vrcholových zaměstnavatelských konfederací, což je poněkud méně 

než v roce 2000 (avšak více, než činí celkový počet národních odborových centrál 

v zemích EU). V tomto počtu nejsou zahrnuty zaměstnavatelská sdružení reprezentující 

farmáře, družstva, ani agentury ve veřejných službách. Z uvedeného počtu 111 konfe-

derací má z hlediska struktury členské základny 49 organizací zaměstnavatelů 

převážně všeobecný charakter (členská základna je tvořena napříč soukromým 

sektorem bez ohledu na odvětvovou příslušnost nebo velikostní kategorii)12, 39 se 

zaměřuje zvláště na malé a středně velké firmy a dalších 23 je orientováno odvětvově, 

                                                           
7 Carley, M., Trade union membership 2003–2008, Eurofound, 2009, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904019s/tn0904019s.htm. 
8 Členství v odborech dlouhodobě klesá s tím, že tento úbytek odborové členské základny se vyznačuje 
velkými odchylkami mezi jednotlivými zeměmi. Podle citované zprávy Komise klesl podíl členů odborů u 

zaměstnanců v současných 27 členských státech EU z téměř 28 % v roce 2000 na necelých 23,5 % v roce 
2008, což představuje propad o téměř 3 miliony osob. Na tomto trendu se podílí zejména klesající míra 
odborového sdružování u mladých lidí, jakož i problémy s náborem členů a stabilizací členské základny v 
odvětví služeb, v malých firmách a mezi zaměstnanci s pružnými pracovními režimy a pracovními smlouvami 
na dobu určitou. Evropské odbory stárnou a zároveň se ukazuje jejich vyšší závislost na výsledcích 
odborového hnutí, dosažených ve veřejném sektoru. Úbytek pracovních míst v souvislosti s úsporami ve 
veřejném sektoru proto představuje pro odbory hrozbu, protože největší počet odborově organizovaných 
zaměstnanců je v téměř všech zemích EU právě ve veřejném sektoru. V rámci této obecné tendence jsou 
evidovány významné rozdíly mezi jednotlivými státy. V roce 2008 se odborová denzita pohybovala 
v rozmezí od cca. 69 % ve Švédsku do necelých 8 % v Estonsku. Odborové svazy v Litvě, Estonsku, 
Slovenské republice, ČR a Polsku zaznamenaly v období mezi roky 2003 a 2008 největší pokles členství od 
roku 2000, zatímco ve Španělsku, Řecku, Belgii Itálii a na Kypru členská odborová základna vzrostla. Pokud 
jde ovšem o reálný odborový potenciál v jednotlivých zemích EU, je třeba připomenout, že sílu a skutečný 
význam odborových uskupení spoluurčují vedle velikosti členské základny, jež má rozhodující váhu, také 
další faktory, např. pozice odborů daná právním rámcem, jednota a spolupráce uvnitř odborového hnutí i 
mimo něj, kvalita odborového vedení a přiměřenost vnitřního organizačního uspořádání odborových 
organizací, vztahy se zaměstnavateli a s vládou, soudržný systém hodnot, postavení odborů a image jejich 
vedoucích funkcionářů ve veřejnosti, apod. 
9 V současnosti v literatuře stále častěji užívaný výraz jako ekvivalent pro „hustotu“. 
10 Dlouhodobá tendce k poklesu odborové denzity v Evropě ovšem nadále přetrvává. 
11 Pokud jde o tento, jakož i řadu následujících údajů viz již zmíněnou zprávu Evropské komise o sociálním 
dialogu v Evropě. 
12 Vrcholové zaměstnavatelské konfederace působí převážně v soukromém sektoru. V posledních letech 
v souvislosti s postupem privatizace tyto zaměstnavatelské reprezentace rozšiřují svou členskou základnu o 
podniky nebo asociace působící ve veřejné sféře, a to v oblasti spojů, pošt, železnic, energetiky, 
zdravotnictví a nemocnic a vysokého školství.  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904019s/tn0904019s.htm
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z toho 6 na průmysl, 4 na stavebnictví, 8 na obchod, 5 na finance a 10 na zemědělství. 

Přitom lze pozorovat značnou diverzitu v počtu národních vrcholových konfederací - na 

jedné straně malá skupina zemí, v nichž souběžně působí jedna až dvě konfederace, 

oproti zemím s pěti nebo více těmito zastřešujícími uskupeními vedle sebe. V této 

souvislosti existuje rovněž patrná korelace mezi počtem zaměstnavatelských a 

odborových konfederací v jednotlivých členských státech EU, kdy oproti státům s po-

měrně jednoduchou organizační strukturou sociálního partnerství na vrcholové úrovni 

stojí země s velmi fragmentovanou strukturou na straně obou sociálních partnerů 

(např. Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko). Vrcholové zaměstnavatel-

ské konfederace se v mezidobí let 2000 a 2010 ve všech evropských zemích, 

s výjimkou Německa, Velké Británie a ČR, alespoň jednou angažovaly jako partner při 

sjednání smluv s odbory, resp. i se státem (ovšem jen menší část z těchto ujednání se 

týkala mezd a způsobu odměňování13). 

 Jestliže tedy národní zaměstnavatelské konfederace v EU co do počtu převyšují 

odborové konfederace působící na vrcholové národní úrovni, je diverzita odvětvových 

organizací zaměstnavatelů ještě větší a rovněž zde organizace zaměstnavatelů početně 

převyšují příslušné odborové svazy14. Pouze menší část z celkového počtu zaměstna-

vatelských konfederací v EU však tvoří organizace zaměstnavatelů účastníci se 

kolektivního vyjednávání15 (takové organizace lze nalézt spíše jen v odvětvích s rozvi-

nutým odvětvovým sociálním dialogem). Vedení kolektivního vyjednávání často nepatří 

mezi dominantní funkce zaměstnavatelských reprezentací, mnohem významnějším se 

v zaměstnavatelském segmentu sdružování stalo poskytování co nejširšího rejstříku 

služeb členům, a také lobbing.  

 Také stupeň centralizace organizačních struktur je ve všech členských státech 

EU na straně zaměstnavatelů nižší než u odborů, především v důsledku menšího 

rozsahu pravomocí svěřených zaměstnavatelským reprezentacím a větší míry 

fragmentace stávajících organizací zaměstnavatelů. Průměrná denzita organizací 

zaměstnavatelů překračuje v Evropě více než dvojnásobně odborovou denzitu.  

 Sociální dialog v Evropě je charakteristický rovněž poměrně vysokou mírou 

pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami. Již citovaná zpráva Evropské komise 

uvádí, že dobrovolné kolektivní vyjednávání hraje v EU stěžejní roli v pracovních 

vztazích a je určujícím prvkem sociálního partnerství. Odhaduje se16, že 121,5 milionu 

ze 184 milionů zaměstnanců v zemích EU bylo v roce 2008 pokryto kolektivními 

smlouvami, což představuje cca. 66 % míru pokrytí. To znamená, že zhruba dvě 

                                                           
13 Mzdová ujednání na národní úrovni za účasti zaměstnavatelských konfederací se v posledních letech 
uskutečnila v Belgii, Estonsku, Řecku, Irsku, Finsku, Holandsku, Slovinsku, Rumunsku, Španělsku a 
Portugalsku. 
14 Hlavní vrcholové zaměstnavatelské konfederace se všeobecně zaměřenou členskou základnou sdružují 
v evropských státech podle zprávy Komise odhadem celkem 1700 svazů, průměrně 74 v každé členské zemi 
EU (pro Rakousko, Slovinsko, Litvu a Rumunsko data nebyla k dispozici). Tento počet více než dvojnásobně 
přesahuje průměrný počet členů hlavních národních odborových konfederací (kde se jedná v průměru o 29 
členských svazů v rámci odborové konfederace v členské zemi EU). Je ale třeba podotknout, že stupeň 
koncentrace nebo míru centralizace organizací zaměstnavatelů není možné posuzovat pouze na uvedeném 
čistě kvantitativním základě, neboť členská základna odvětvových asociací zaměstnavatelů obyčejně 
přesahuje do více odvětví až běžné je též členství ve více zaměstnavatelských sdruženích (což se projevuje i 
omezeným oprávněním takových zaměstnavatelských asociací v oblasti odvětvového kolektivního 
vyjednávání).  
15 Odvětvové organizace zaměstnavatelů s mandátem ke kolektivnímu vyjednávání představují stěžejní 
prvek systému sociálního dialogu v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Holandsku, 
Portugalsku, Španělsku, a Švédsku, naproti tomu v postkomunistických zemích odvětvové vyjednávání 
nehraje systémově hlavní roli (s výjimkou Slovinska). 
16 Viz citovanou zprávu Komise z roku 2011. 
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třetiny všech zaměstnanců v členských zemích EU jsou kryty kolektivní smlouvou (ať 

už jakéhokoliv typu). Během uplynulých deseti let vzrostl počet zaměstnanců, na něž 

se vztahuje kolektivní smlouva, o více než 1 milion osob, ale vzhledem k tomu, že 

zaměstnanost rostla rychleji, činil nárůst míry pokrytí za totéž časové období pouze 2 

procentní body. Přitom jsou evidovány velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a to na 

škále od prakticky 100 % pokrytí kolektivními smlouvami v Rakousku po méně než 20 

% v případě Litvy. Zároveň podle Komise existují diference v roli a účinnosti 

kolektivního vyjednávání mezi členskými zeměmi EU, a přetrvávají také tendce k 

decentralizaci kolektivního vyjednávání a k přesouvání jeho těžiště na podnikovou 

úroveň (ale rovněž i k větší účasti zaměstnanců při řízení podniků). Významnou úlohu 

z hlediska pokrytí kolektivními smlouvami v Evropě stále hraje rozšiřování jejich 

závaznosti založené na veřejnoprávním základě. Projevuje se také významná souvislost 

mezi pokrytím kolektivními smlouvami a odborovou denzitou, přičemž míra pokrytí 

přesahuje odborovou denzitu téměř ve všech zemích EU (s výjimkou Kypru a Malty), 

často velmi značně (to se týká Francie, Španělska, Portugalska, Rakouska, Německa a 

Holandska). Ještě výraznější souvislost však existuje mezi mírou pokrytí kolektivními 

smlouvami a mírou zaměstnavatelské organizovanosti (tato skutečnost se týká celkem 

26 evropských zemí).  
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2. Vývoj Evropského sociálního dialogu
17

 
 

 Evropský sociální dialog (dále jen ESD) spočívá jak ve vzájemné interakci 

evropských sociálních partnerů, tak v trojstranných jednáních vedených mezi 

evropskými sociálními partnery a Evropskou komisí. Tyto procesy jsou zakotveny 

v primárním právu EU v článcích 15218, 15419 a 15520 Smlouvy o fungování EU (SFEU) 

a mohou vést k právně závazným tzv. rámcovým dohodám21 sociálních partnerů22. Ve 

smlouvě je zmiňována rovněž role Tripartitního sociálního summitu23, kde se pravidelně 

setkávají evropští meziodvětvoví sociální partneři na jednáních s představiteli 

předsedajících států EU, Evropského parlamentu a Evropské komise24. 

 ESD probíhá na odvětvové i meziodvětvové úrovni. Pokud jde o zastoupení 

zaměstnavatelských zájmů na meziodvětvové úrovni, je dlouhodobě stabilní a tvoří je 

tři zaměstnavatelské reprezentace. BusinessEurope je všeobecná organizace pro 

podniky ve všech odvětvích soukromého podnikání. Evropská asociace řemesel a 

                                                           
17 Oproti původnímu záměru, který předpokládal zevrubnější zpracování, je problematika ESD v této 
výzkumné zprávě uvedena jen stručně (kapitolu doplňuje příloha č. 1 Přehled rámcových dohod uzavřených 
evropskými sociálními partnery). Namísto toho byla nad původně zamýšlený obsah práce zařazena kapitola 
D. Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na 
podnikové úrovni. Tato změna se zakládá na skutečnosti, že k ESD byla v ČR v minulých letech publikována 
řada článků, poměrně detailní a hlavně aktuální informace jsou v českém jazyce k dispozici i na internetu 
(např. http://www.spcr.cz/evropsky-socialni-dialog/, nebo http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni-
vztahy/evropska-unie/evropsky-socialni-dialog, nebo informační portál SocialniDialog.cz, dostupný z: 
http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/ . Vydáno bylo i několik publikací, jako například „Sociální 
dialog v praxi zaměstnavatelů a zaměstnanců“ (manuál vydaný v roce 2007, zpracovaný experty SP ČR a 
ČMKOS v rámci projektu „Realizace systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v oblasti sociálního 
dialogu a pracovního práv z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků“), 
nebo informační brožura v rámci projektu financovaného MPSV ČR (opět zpracovaná experty SP ČR a 
ČMKOS a vydaná v  roce 2007 pod názvem „Průvodce rámcovými dohodami evropských sociálních 

partnerů“). Tento jen namátkou uvedený přehled není zdaleka úplný, stranou zůstala řada dalších 
analytických i syntetických prací dostupných i na internetu, nehledě na primární prameny v angličtině i 
v českém překladu. Naproti tomu je problematika sjednávání dohod v nadnárodních společnostech v českém 
prostředí málo známá, a přitom na evropské úrovni poměrně široce diskutovaná záležitost. Změna 
obsahového zaměření zprávy v této části byla tudíž vedena snahou po co nejúčelnějším vynakládání 
prostředků objednatele. 
18 Článek 152 SFEU stanoví (v čes. překl.): "Unie uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své 
úrovni, s přihlédnutím k různorodosti národních systémů. Usnadňuje dialog mezi sociálními partnery, 
přičemž uznává jejich autonomii." 
19 V článku 154 (odst. 1 až 4) se uvádí (v čes. překl.): „Úkolem Komise je podporovat konzultace mezi 
sociálními partnery na úrovni Unie a přijímat všechna účelná opatření pro usnadnění jejich dialogu, přičemž 
zajišťuje vyváženou podporu jednajících stran. Za tím účelem Komise před předložením návrhů z oblasti 
sociální politiky konzultuje se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Unie. Považuje-li Komise 
po takové konzultaci akci Unie za účelnou, konzultuje se sociálními partnery obsah zamýšleného návrhu. 
Sociální partneři předají Komisi své stanovisko, případně doporučení. Při konzultaci mohou sociální partneři 
informovat Komisi o svém úmyslu zahájit postup podle článku 155. Doba trvání tohoto postupu nesmí 
překročit 9 měsíců, nerozhodnou-li se sociální partneři a Komise tento termín společně prodloužit.“. 
20 Podle čl. 155 odst. 2 SSFEU mohou sociální partneři společně požádat, aby dohody uzavřené mezi nimi na 
úrovni Unie byly provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise. 
21 Přehled všech uzavřených evropských rámcových dohod včetně autonomních rámcových dohod, 
s uvedením smluvních partnerů, data podpisu a způsobu implementace, jakož i včetně obsahové 
charakteristiky dohod, obsahuje příloha č. 1 k této zprávě. 
22 Pokud partneři nedospějí k dohodě, může Komise přistoupit k zahájení řádného legislativního procesu. 
23 Angl. Tripartite Social Summit.  
24 Zevrubněji k rozvoji ESD viz např. informační portál SocialniDialog.cz, dostupný z: http://www. 
socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/. 

http://www.spcr.cz/evropsky-socialni-dialog/
http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni-vztahy/evropska-unie/evropsky-socialni-dialog
http://www.cmkos.cz/evropske-a-mezinarodni-vztahy/evropska-unie/evropsky-socialni-dialog
http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/
http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/
http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/
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malých a středních podniků (UEAPME)25 zastupuje malé a střední podniky v Evropě, 

Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného hospodářského 

zájmu (CEEP) zastupuje podniky a organizace s účastí veřejnosti nebo vykonávající 

činnosti obecného hospodářského zájmu. Na sektorové úrovni existuje mezi evrop-

skými organizacemi zaměstnavatelů podstatně větší rozmanitost, nicméně organizace 

zabývající se typicky sociálním dialogem se nacházejí hlavně v odvětvích s rozvinutým 

odvětvovým sociálním dialogem. Odborová reprezentace na meziodvětvové úrovni 

zase vykazuje vysoký stupeň jednoty zájmů, Evropská konfederace odborových svazů 

(ETUC) sdružuje přes 80 národních organizací z více než 35 evropských zemí (včetně 

všech zemí EU). 

 Pokud jde o vývoj v posledních letech26, nabývá rámci ESD zvláštního 

významu27 problematika řízení změn. Sociální partneři meziodvětvového sociálního 

dialogu dokončili pětiletý projekt, týkající se vymezení sociálního partnerství v 

hospodářské restrukturalizaci EU. Hrají také zásadní roli ve druhé fázi programu 

flexikurity (přísluší jim mj. sledovat provádění zásad flexikurity, hodnotit účast 

sociálních partnerů a vyvozovat společné závěry). Úspěchem v posledním období bylo 

přijetí přepracované směrnice o evropské radě zaměstnanců28 (společné stanovisko 

sociálních partnerů EU při spolurozhodování usnadnilo dohodu o konečném znění). 

Předmětem ESD v odvětvích zůstávají i nadále především pracovní dovednosti a 

odborná příprava, např. v roce 2009 byly v této oblasti aktivní výbory evropského 

sociálního dialogu v 16 odvětvích29. Také bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

představuje důležitou oblast aktivit pro mnoho výborů pro ESD. Evropští sociální 

partneři v odvětví zdravotnictví sjednali dohodu o ochraně před poraněním ostrými 

předměty (jež předpokládá společný přístup k hodnocení a prevenci rizik, ke vzdělávání 

a informování zaměstnanců), partneři na meziodvětvové i sektorové úrovni se podíleli 

na veřejném projednávání strategie Evropa 2020 (výbor pro mezioborový sociální 

dialog schválil v roce 2010 společný příspěvek, v němž mj. vyjádřil přesvědčení, že 

stanovené strategické cíle přispějí k úspěšné hospodářské obnově). 

                                                           
25 Anglické názvy zaměstnavatelských reprezentací na meziodvětvové úrovni viz již výše zmíněná příloha č. 
1 k této zprávě. 
26 Viz již zmíněnou zprávu Evropské komise z roku 2011. 
27 Nehledě k obsahovému zaměření evropských rámcových dohod uzavřených v posledních letech (jejich 
přehled viz příloha č. 1 k této výzkumné zprávě), akčních rámců (Akční rámec pro celoživotní rozvoj 
kompetencí a kvalifikací, 2002 a Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů, 2005), orientačnchí rámců, 
společných stanovisek a prohlášení evropských sociálních partnerů apod. 
28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady 
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství, 
nahradila směrnici Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994. 
29 Ustaveno bylo postupně více než 30 odvětvových výborů pro sociální dialog. 
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Francie 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje30 

Francie je státním zřízením republika prezidentského typu s dvoukomorovým 

parlamentem, republikánská tradice je neodmyslitelnou součástí novodobé francouzské 

historie, což se koneckonců projevuje i v oblasti sociálního dialogu (viz podmínky 

reprezentativnosti odborových organizací v mikropodnicích - část B.2.1.4 a ve veřej-

ném sektoru - část B.2.1.5). Rozlohou je Francie třetím největším státem v Evropě. Se 

svými cca. 63 miliony obyvatel (z toho Francouzi tvoří 94 %, oba údaje z roku 2009), 

rozvinutým hospodářstvím a silným mezinárodním postavením patří mezi evropské i 

světové mocnosti. Je jedním ze zakládajících členů Evropské unie, v roce 1999 

vytvořila spolu s deseti dalšími členy EU měnovou unii a od roku 2002 používá euro. 

Je členem sdružení sedmi nejvyspělejších států světa a Ruska - G8 (francouzská 

ekonomika je pátou největší ekonomikou na světě a francouzský průmysl čtvrtým 

největším světovým producentem). V roce 2007 byla Francie podle údajů OECD za rok 

2007 pátým největším exportérem na světě a šestým největším světovým dovozcem. 

V témže roce získala podle OECD třetí největší objem přímých zahraničních investic na 

světě a totéž pořadí zaujímala v žebříčku největších světových investorů. 

Pokud jde o základní ekonomické ukazatele, byla např. hodnota hrubého 

domácího produktu Francie ve srovnání s EU (per capita, EU 27 = 100) o 7 bodů vyšší, 

míra inflace činila v roce 2010 1,5 %, míra nezaměstnanosti byla v roce 2010 9,3 % 

(ve druhém čtvrtletí 2011 klesla na 9,1 %).  

Francie je známa svým státně intervencionistickým typem ekonomiky. Její hos-

podářství představuje mix soukromých společností (cca. 2,2 mil. registrovaných firem) 

s podniky ovládanými státem (rozhodující vliv si francouzská vláda ponechala zejména 

v železniční dopravě, letectví, telekomunikacích, energetice a obraně).  

Francouzská ekonomika se opírá o dvě stěžejní hospodářská odvětví, a to 

automobilový průmysl, který je i přes státní účasti převážně soukromý, a stavebnictví. 

Automobilový průmysl spolu s návaznými službami zaměstnává cca 2,4 milionu lidí, což 

představuje zhruba 10 % všech zaměstnanců ve Francii. Během roku 2008 činil počet 

propuštěných v automobilovém průmyslu 13 000 osob, v roce 2009 už 54 000 

zaměstnanců. Toto masivní propouštění bylo způsobeno propadem výroby - např. v 

prvním čtvrtletí 2009 byl zaznamenán pokles produkce o 46 % ve srovnání se stejným 

obdobím 2008.  

Co se týká dopravní infrastruktury, disponuje Francie vyspělou sítí dálnic a 

nejrozsáhlejší sítí železnic v Evropě. Také francouzské zemědělství, jež využívá 

příznivých přírodních podmínek, patří k nejvyspělejším v Evropě. Terciární sektor 

zaměstnává ve Francii cca 72 % pracovních sil a na tvorbě HDP se podílí přibližně ze 

70 %. V současné době je ve službách zaměstnáno cca 13 milionů Francouzů. 

Průběžné výsledky francouzského hospodářství představují jeden z významných 

faktorů vývoje evropské ekonomiky. Proto je všeobecně považováno za varující, že 

                                                           
30 Základní informace o zemi a údaje o struktuře a vývoji francouzského hospodářství byly zpracovány na 
základě statě pod heslem Francie uveřejněné na portálu Wikipedie, dostupné z: http://cs.wikipedia.org/ 
wiki/Francie, a dále na základě studie na portálu BusinessInfo.cz, dostupné z: http://www.businessinfo. 
cz/cz/sti/francie-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000421 . 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
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růst francouzské ekonomiky se do pololetí 2011 zastavil, přestože ještě na začátku 

roku hospodářství vykazovalo nejlepší výsledky za posledních téměř pět let 

(bezprostřední příčinou citelného zhoršení stavu druhé největší ekonomiky eurozóny je 

zejména nižší spotřeba domácností, neboť ekonomika Francie je závislá zejména právě 

na domácí poptávce). Rovněž stav francouzských veřejných financí je považován za 

špatný (v roce 2010 činil dluh veřejných rozpočtů Francie 76,5 % HDP a rozpočtový 

deficit 7,1 % HDP).  

V srpnu 2011 představil předseda vlády François Fillon úsporný plán spočívající 

hlavně v rušení daňových úlev a snižování veřejných výdajů (počítá se např. se 

zrušením cca 31 600 pracovních míst ve veřejném sektoru a rychlejším zvyšováním 

věku pro nárok na odchod do důchodu). Vláda plánuje dočasný nárůst daně ze zisku 

velkých firem a současně zavádí zdanění nejvyšších příjmů fyzických osob, zvyšuje 

daně na tabák, alkohol a zavádí daně na slazené nápoje. Novinkou je též tzv. bankovní 

daň (franc. „taxe bancaire“) na riziková aktiva finančních institucí. Nová opatření mají 

přinést na úsporách a zvýšených příjmech celkem 65 miliard euro a během příštích 

pěti let tak eliminovat celý deficit veřejných financí Francie. 

Nová strategie však přinesla i přehodnocení hospodářského výhledu. S ohledem 

na dosavadní hospodářský vývoj snížila francouzská vláda odhad růstu pro rok 2012 z 

2,25 % nejdříve na 1,7 % a následně pouze na 1,0 %. 

Francouzský sociální model bývá charakterizován jako vícerozměrný - přispívá 

údajně k sociální integraci a zároveň může být i prostředkem sociálního vzestupu. 

Spočívá především v poměrně vysoké míře sociální ochrany a rozsáhlé regulaci 

pracovních podmínek. Stát, který sehrává roli hlavního poskytovatele péče, je v této 

své roli následován sociálními partnery (sociální zabezpečení i dávky v nezaměstna-

nosti jsou spravovány společně zaměstnanci a zaměstnavateli). Vztahy mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci jsou rovněž ve znamení skutečnosti, že podstatně vyšší 

je míra odborové organizovanosti ve veřejném sektoru než v soukromých podnicích. 

Kolektivní spory se vyznačují specifickou kulturou protestu - poměrně časté jsou 

především veřejné protestní akce s početnou účastí demonstrujících. 

 

B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování31  

Ve Francii je právo svobodného sdružování bez jakéhokoliv předběžného 

omezení uzákoněno Pierre Waldeck-Rousseauovým zákonem z 1. července 1901. Pro 

rozvoj svobodného sociálního dialogu v zemi bylo důležité, že další vývoj v oblasti 

koaličního práva dokázal eliminovat některé politicky motivované pokusy omezit tuto 

zákonem garantovanou svobodu sdružování, k nimž došlo v průběhu více než stoletého 

                                                           
31 Jde především o záruky koaliční svobody včetně práva vytvářet národní a nadnárodní odborové rganizace, 
které jsou zakotveny řadou mezinárodních smluv (zejména Mezinárodním paktem o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvou 
MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, Úmluvou MOP č. 98 o provádění 
zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, Úmluvou MOP č. 135 o zástupcích pracovníků, 
Evropskou sociální chartou, apod.). 
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období od přijetí Waldeck-Rousseauova zákona. Např. v roce 1971 Ústavní rada (franc. 

„Conseil constitutionnel“), jež plní obdobné poslání jako Ústavní soud v ČR, odmítla 

jako protiústavní novelu tohoto zákona, předloženou tehdejším ministrem vnitra R. 

Marcellinem, jež opravňovala policejního prefekta odložit převzetí registrace nové 

organizace a zaváděla tak určitý typ předběžné kontroly pro vznik občanských 

sdružení.32 

Pro hlubší pochopení francouzského pojetí práva na svobodné sdružování jsou 

významné dva soudní výnosy. V dubnu 2010 rozhodl francouzský Nejvyšší soud (franc. 

„Cour de Cassation“, angl. „Supreme Court“), že vládou iniciovaná legislativní reforma 

z roku 2008 radikálně měnící pravidla odborové reprezentativnosti není v rozporu 

s výše uvedenými konvencemi Mezinárodní organizace práce a neodporuje ani 

evropskému právu.33 V červnu téhož roku odmítl Nejvyšší soud předložit záležitost 

k posouzení francouzské Ústavní radě s odůvodněním, že požadavek zajistit 

přiměřeným způsobem ověření reprezentativity odborové organizace není v rozporu 

s právem svobodného sdružování.34 

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání  

B.2.1.1 Vývoj do roku 2004 

Kolektivní vyjednávání má dle platné právní úpravy (zákoník práce) sloužit ke 

zlepšování pracovních podmínek (z pohledu zaměstnance) obvykle nad zákonem 

stanovený rámec. Základem tohoto pojetí je princip výhodnosti pro zaměstnance 

(franc. „faveur pour le salarié“, angl. „favourability to the employee“), aplikovatelný 

též při řešení případných sporů, a to nejen sporů vznikajících z konfliktu zákona a 

kolektivní smlouvy, ale i sporů vyplývajících z konfliktu mezi kolektivními smlouvami 

navzájem nebo mezi zákonem, resp. kolektivní smlouvou a pracovní smlouvou 

zaměstnance. Jde o typicky právní princip, jehož uplatnění může být omezeno nebo 

zrušeno pouze zákonem, jako tomu bylo v případě tzv. derogačních smluv (viz níže) 

nebo zákona z dubna 2004.  

Jak již bylo naznačeno, existují z uvedeného principu výhodnosti výjimky, a to 

od roku 1982, kdy byly zákonem vytvořeny podmínky pro uzavírání zmíněných tzv. 

derogačních smluv (franc. „accord dérogatoire“, angl. „derogation agreement“), které 

umožňují v některých případech sjednat úpravu, jež nemusí být nutně pro zaměst-

nance výhodnější, než je úprava obsažená v zákoně (např. v oblasti délky a rozvržení 

pracovní doby). Další posun v této oblasti poté nastal na základě zákona z roku 2004, 

kdy nově přijatá úprava možnosti těchto odchylek rozšířila. V praxi ovšem posouzení 

výhodnosti určitého smluvního ujednání nebo zákonného ustanovení předpokládá 

srovnávání, což v případě komparace konkrétní pracovní smlouvy zaměstnance 

                                                           
32 Brejl, P. Klíčová rozhodnutí francouzské Ústavní rady, Acta Iuridica Olomoucensis, vol. IV, 2009, No. 7, 
pp. 374-382, dostupné z: www.ceeol.com. 
33 Soud dovodil, že ačkoliv se právo kolektivně vyjednávat se zaměstnavatelem stalo jedním ze základních 
atributů práva zakládat odbory a vstupovat do nich, zaručeného čl. 11 Evropské úmluvy o lidských právech, 
zůstalo státu oprávnění omezit toto právo na reprezentativní odborové organizace. 
34 Brejl, P. Klíčová rozhodnutí francouzské Ústavní rady. Acta Iuridica Olomoucensis. Vol. IV, 2009, No. 7, 
pp. 374-382, dostupné z: www.ceeol.com. 

file:///C:/Users/vera.mala/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXFLKT4Y/www.ceeol.com
file:///C:/Users/vera.mala/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FXFLKT4Y/www.ceeol.com
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s ujednáním v kolektivní smlouvě lze provést celkem snadno, neboť je zvažován pouze 

zájem jednotlivého zaměstnance, naproti tomu ale porovnání zákona a kolektivní 

smlouvy nebo dvou kolektivních smluv navzájem již předpokládá identifikovat určitou 

skupinu souvisejících pravidel a definovat zájem všech zaměstnanců, jež se jimi řídí, 

což je podstatně komplikovanější a do určité míry znesnadňuje uplatnění principu 

výhodnosti v některých případech.  

Systém kolektivního vyjednávání byl legislativně zformován v roce 1950 

zákonem, který stanovil hospodářské odvětví jako hlavní úroveň (rámec) kolektivního 

vyjednávání, odvětvové kolektivní smlouvy jsou ve Francii také z hlediska pokrytí 

považovány za nejvýznamnější. Kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv 

ale může probíhat na všech úrovních ekonomické aktivity, tj. na úrovni národní 

(meziodvětvové), odvětvové (sektorové), podnikové (včetně skupiny podniků nebo za 

určitých podmínek naopak v rámci jedné podnikové organizační složky - závodu), 

regionální nebo místní. Struktura úrovní, na nichž může být vedeno vyjednávání, má 

v zásadě pyramidální charakter, klíčovou roli však hraje všeobecně závazná právní 

úprava, od níž se vše odvíjí. Pro každou z těchto úrovní platí specifická pravidla 

stanovící podmínky, jež opravňují k vyjednávání, jakož i požadavky, kterým musí 

kolektivní smlouva vyhovět, aby nabyla platnosti.  

Změnu úpravy v oblasti hierarchie kolektivně sjednaných norem přinesl zákon 

z dubna 2004, který u podnikových kolektivních smluv rozšířil možnost odchýlit se od 

uzavřených příslušných odvětvových kolektivních smluv. Na základě právní úpravy 

vymezené zmíněným zákonem z roku 2004 se mohou také odvětvové kolektivní 

smlouvy odchýlit od ustanovení sjednaných v národních kolektivních smlouvách, pokud 

taková odchylka není explicitně vyloučena (zakázána). Totéž se týká i podnikových 

kolektivních smluv a jejich podřízenosti kolektivním smlouvám odvětvovým, s výhra-

dou výslovného zákazu derogace přijatého na vyšší úrovni vyjednávání. Existují však i 

další restriktivní ustanovení, pokud jde o oprávnění kolektivní smlouvy na nižší úrovni 

odchýlit se od smlouvy sjednané na úrovni vyšší. Princip výhodnosti zůstává v plat-

nosti, pokud jde o čtyři témata - minimální mzdu, kategorizaci zaměstnání, doplňková 

opatření sociálního zabezpečení a problematiku financování odborného vzdělávání 

upravenou odvětvovými kolektivními smlouvami nebo národní kolektivní smlouvou.  

V praxi má - při respektování limitů stanovených zákonem - kolektivní 

vyjednávání na nižších úrovních k dispozici širší autonomii v oblasti odměňování a 

pracovní doby a při řešení obecných otázek vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

se vyznačuje rovněž relativně vyšší mírou flexibility. Tyto skutečnosti bezpochyby patří 

i mezi hlavní důvody, proč je kolektivní vyjednávání na nižších úrovních ve Francii 

využíváno častěji.  

Pokud jde o právní úpravu platnosti kolektivních smluv, tradičně platilo pravidlo, 

že sjednané kolektivní smlouvy jsou považovány za platné, pokud alespoň některá ze 

zúčastněných odborových organizací splňuje podmínky reprezentativity. Požadavek 

reprezentativity odborových organizací, který je jedním ze stěžejních aspektů systému 

kolektivního vyjednávání ve Francii, byl ve francouzském právu nastolen poprvé v roce 

1936 v souvislosti s možností rozšiřovat závaznost kolektivních smluv.  

Těžiště francouzského legislativního konceptu reprezentativity se zakládá na 

na principu autentičnosti odborů vytvářejících institucionalizovanou protiváhu zaměst-

navatelům. Předpokladem pro získání statutu reprezentativity, který umožňuje 

odborům jednat s orgány veřejné moci a se zaměstnavateli, tzn. kromě kolektivního 

vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv i zakládat odborové organizace na 
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podnicích, organizovat stávky ve veřejných službách, za určitých podmínek zastupovat 

zaměstnance před soudy apod., je naplnit dva typy kritérií. 

V prvé řadě jde o tradiční hlediska, charakterizující odborovou organizaci a její 

působení v časové perspektivě (délka působení, nezávislost na zaměstnavateli, výše 

členských příspěvků a také vlastenectví, jež členové organizace osvědčili svým 

postojem za německé okupace).  

Druhé kritérium spočívá v četnosti členské základny a v rozsahu podpory 

získané ve volbách a do určité doby (viz dále) v příslušnosti k jedné z pěti největších 

zastřešujících odborových konfederací. Tyto národní odborové centrály včetně jejich 

členských organizací byly (na základě právní úpravy z roku 1966, jež zavedla zásadu 

„nesporného předpokladu“ presumpce reprezentativity pro určité odborové organizace) 

zproštěny povinnosti prokazovat v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání 

svou reprezentativnost. Tento statut umožňoval získat zastoupení ve všech orgánech 

systému sociálního zabezpečení řízených sociálními partnery, sjednávat odvětvové 

nebo podnikové kolektivní smlouvy, nominovat kandidáty do voleb zástupců zaměst-

nanců na pracovištích a jmenovat odborové delegáty na podnicích. Ostatní odborové 

organizace označované jako “nezávislé” nebo “autonomní“, jež neměly tento statut 

reprezentativity na národní úrovni, musely svou reprezentativitu v rámci daného 

sektoru nebo podniku prokazovat. Uvedený systém však od roku 2000 prochází 

postupně změnami (poslední uzákoněné změny nabudou účinnosti v roce 2013) 

spočívajícími hlavně v důsledném promítnutí volebního principu a volebních výsledků 

v systému odborového zastoupení.  

B.2.1.2 Reforma kolektivního vyjednávání provedená zákonem z roku 2004  

V dubnu 2004 byl na základě vládního návrhu z předchozího roku přijat zákon o 

reformě kolektivního vyjednávání, opírající se o „společnou pozici“ ve věci kolektivního 

vyjednávání (angl. „common position“) dohodnutou mezi sociálními partnery na 

národní úrovni 16. července 2001. Cílem právní úpravy bylo iniciovat novou dynamiku 

vyjednávání uplatněním dvou stěžejních inovací. První se týkala nabývání platnosti 

kolektivních smluv. Do nabytí účinnosti nového zákona platilo, že kolektivní smlouva je 

považována za platnou, pokud byla za zaměstnance uzavřena alespoň jednou 

odborovou organizací disponující statutem reprezentativity. Právní úprava z roku 2004 

zavedla v této oblasti většinový princip. Kolektivní smlouva je podle nové právní úpravy 

platná, pokud získala podporu většiny reprezentativních odborových organizací nebo 

odborových organizací reprezentujících majoritní část zaměstnanců, nebo pokud tato 

většina není proti smlouvě v opozici.  

Způsob promítnutí tohoto většinového principu jako kritéria platnosti kolektivní 

smlouvy stanovila nová právní úprava odlišně pro různé úrovně kolektivního 

vyjednávání.  

Na národní úrovni nabyla kolektivní smlouva platnosti, pokud se smlouvou 

nevyjádřila nesouhlas většina odborových organizací s reprezentativním statutem. Pro 

vyjádření nesouhlasného stanoviska byla požadována písemná forma a zároveň byla 

stanovena 15denní lhůta pro jeho oznámení ministerstvu práce. Po uplynutí této lhůty 

ministerstvo platnost smlouvy potvrdilo. 

Na odvětvové úrovni nabízel zákon dva alternativní způsoby uplatnění většino-

vého principu platnosti, přičemž sociální partneři si v průběhu kolektivního vyjednávání 

jednu z těchto alternativ museli pro svůj postup zvolit. První alternativa předpokládala 

stejný postup, jaký byl stanoven pro uznání platnosti kolektivní smlouvy sjednané na 
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národní úrovni. Druhý způsob nabytí platnosti kolektivní smlouvy předpokládal její 

sjednání jednou nebo více odborovými organizacemi reprezentujícími většinu zaměst-

nanců v daném odvětví. Tato většina byla kalkulována na základě speciální konzultační 

procedury nebo na základě výsledků posledních voleb delegátů zaměstnanců (angl. 

„workforce delegate“), příp. na základě výsledků posledních voleb zaměstnaneckých 

rad. Při neexistenci odvětvové kolektivní smlouvy, jež by určila příslušný koncept 

majority, byl pro uznání platnosti použit první z výše uvedených alternativních 

způsobů. 

Na podnikové úrovni byly pro stanovení platnosti kolektivní smlouvy rovněž 

k dispozici dva alternativní způsoby realizace majoritního principu s tím, že sociální 

partneři byli povinni jeden z nich zvolit a zakotvit jej do příslušné odvětvové kolektivní 

smlouvy. První způsob nabytí platnosti předpokládal uzavření kolektivní smlouvy 

jednou nebo více odborovými organizacemi, jež obdržely alespoň 50 % hlasů v prvním 

kole předchozích voleb zaměstnaneckých rad nebo voleb delegátů zaměstnanců. 

Jestliže nedisponovala žádná z odborových organizací, jež smlouvu sjednala, touto 

majoritní podporou, musela být tato kolektivní smlouva, aby nabyla platnosti, předlo-

žena zaměstnancům ke schválení většinovým hlasováním. Druhý způsob získání 

platnosti předpokládal, že kolektivní smlouva nebyla napadena odbory, jež by 

disponovaly alespoň 50 % hlasů získaných v prvním kole voleb zaměstnaneckých rad 

nebo voleb delegátů zaměstnanců. Případný nesouhlas se smlouvou musel být sdělen 

písemně do osmi dnů ministerstvu práce. Pro případy, kdy by nebyla k dispozici 

příslušná odvětvová kolektivní smlouva, jež by vymezila zvolený způsob nabývání 

platnosti podnikových kolektivních smluv, bylo stanoveno, že bude automaticky 

aplikována druhá z výše uvedených možných alternativ. 

Aby usnadnil uzavírání kolektivních smluv v sektoru malých a středních podniků, 

kde nepůsobili odboroví delegáti (blíže viz část C.3) nebo jiní zástupci zaměstnanců 

s obdobnými kompetencemi, povolil zákon odvětvovým sociálním partnerům stanovit 

pro tyto případy v příslušných odvětvových kolektivních smlouvách zvláštní metody 

vyjednávání, jež by umožnily zaměstnaneckým radám a jiným zástupcům zaměstnanců 

vyjednat a uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu. Podmínkou pro uplatnění tohoto 

postupu v daném odvětví byl souhlas Národního společného výboru pro kolektivní 

vyjednávání (franc. “Commission paritaire“, angl. „Joint collective agreement 

committee“), orgánu, jenž je ve Francii oprávněn interpretovat ustanovení kolektivních 

smluv, dohlížet na jejich uplatňování, případně i zajistit jejich revizi. Jestliže v podniku 

nepůsobí žádný zvolený zástupce zaměstnanců, umožnil zákon, aby mohla být podni-

ková kolektivní smlouva podepsána zaměstnancem podniku delegovaným příslušnou 

odborovou organizací (v takovém případě však musela být smlouva schválena většinou 

zaměstnanců podniku). S ohledem na nezbytnost zajištění nezávislosti delegovaného 

zaměstnance, stanovil zákon, že delegovaná osoba nesmí mít vazby na vedení podniku 

a nesmí ani disponovat rozhodovacími kompetencemi srovnatelnými s pravomocemi 

firemního vedení.  

Sociální partneři, zejména však zaměstnavatelé, od právní úpravy systému 

kolektivního vyjednávání uzákoněné v roce 2004 očekávali, že by mohla vést k větší 

autonomii kolektivního vyjednávání, zejména na podnikové úrovni. Namísto toho ale 

zpráva Ministerstva práce, sociálních vztahů a solidarity (franc. „Ministére du Travail, 

des Relations Sociales et de la Solidarité“, angl. „Ministry of Labour, Social Relations 

and Solidarity“) z ledna 2008, hodnotící s tříletým odstupem od nabytí účinnosti přijaté 

právní úpravy její dopad, konstatovala, že se ve skutečnosti změnilo jen málo, 

rozhodně méně, než tvůrci zákona z dubna 2004 předpokládali. S tímto závěrem 

souhlasily i příslušné organizace sociálních partnerů. Tzn., že zákon obecně vzato 
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novou dynamiku kolektivnímu vyjednávání ve Francii nedodal (až na nezanedbatelný 

nárůst počtu uzavřených kolektivních smluv sjednaných na úrovni skupiny podniků a 

na místní úrovni). Jako důvod se uváděla skutečnost, že nově přijatá úprava spíše 

potvrdila dosavadní praxi, než aby kolektivnímu vyjednávání otevřela nové možnosti.35 

B.2.1.3 Reforma kolektivního vyjednávání na základě zákona z roku 2008  

Proto také v nepříliš dlouhém časovém odstupu od uvedené právní reformy 

systému kolektivního vyjednávání přijal francouzský parlament (v červenci 2008) 

zákon „o obnově odborové demokracie a reformě pracovní doby“, který byl částečně 

založen na uzavřené meziodvětvové (národní, angl. „cross-industry“ příp. „multi-

industry“) kolektivní smlouvě. Také tato nová právní úprava (na podnikové úrovni 

účinná od počátku roku 2009, na odvětvové a národní získá účinnost v roce 2013) se 

soustředila, obdobně jako reforma z roku 2004, na postup při prokazování odborové 

reprezentativity a při nabývání platnosti kolektivních smluv. Změny, jež reforma 

přinesla, představují zjednodušení stávajícího poměrně komplikovaného konceptu a 

zároveň důslednější prosazení „většinového principu“. Ve svém důsledku znamenají 

definitivní konec tradice nezpochybnitelné reprezentativity pěti největších národních 

odborových centrál, jež platila od roku 1966 a byla založena na pravidlu, že je-li 

odborová organizace členem odborové konfederace disponující statutem reprezentati-

vity, má se za to, že sama je reprezentativní.  

Na základě nové právní úpravy může kterýkoliv odborový svaz existující alespoň 

dva roky založit odborovou organizaci v podniku s více než 50 zaměstnanci. Nominovat 

delegáty (zástupce odborů pro kolektivní vyjednávání na pracovišti) a účastnit se 

kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni však může odborová organizace pouze 

tehdy, obdrží-li v prvním kole voleb rad zaměstnanců a zástupců zaměstnanců na 

pracovišti alespoň 10 % odevzdaných hlasů. Volební výsledek na úrovni alespoň 8 % 

opravňuje odborovou organizaci k účasti na kolektivním vyjednávání na sektorové nebo 

národní úrovni. Dosažené volební výsledky monitoruje ministerstvo práce, jež stanoví 

reprezentativitu odborových organizací v daném sektoru (tato procedura se nabytím 

plné účinnosti zákona z července 2008 bude po 22. srpnu 2013 vztahovat i na 

kolektivní smlouvy sjednávané na národní úrovni).  

Kolektivní smlouvu na národní úrovni mohou na straně odborů platně uzavřít 

pouze reprezentativní odborové organizace - což je v současnosti 5 velkých národních 

odborových konfederací (viz C.2.2). To platí ještě pro léta 2011 a 2012, v roce 2013 

se tato však v návaznosti na volební výsledky v „profesních“ volbách a s nabytím 

účinnosti zákona z roku 2008 může změnit, ostatně stejně tak, jako doposud platné 

pravidlo, že pokud se smlouvou nesouhlasí 3 z oněch 5 konfederací, mohou její 

platnost blokovat). Podle nových pravidel bude meziodvětvová kolektivní smlouva 

platná, bude-li uzavřena jednou nebo více národními odborovými konfederacemi, jež 

ve volbách na pracovišti obdržely alespoň 30 % hlasů, a dále za předpokladu, že jedna 

nebo více odborových konfederací, jež v těchto volbách získala nebo získaly (společně) 

majoritu, nepodá, respektive nepodají proti smlouvě protest. 

Rovněž na odvětvové úrovni na straně odborů mají dle stávající úpravy právo 

kolektivně vyjednávat členské odborové organizace pěti reprezentativních národních 

odborových konfederací, spolu s jinými odbory, jež prokázaly, že mají v daném odvětví 

určitou podporu.  

                                                           
35 Dufour, Ch. Impact of collective bargaining law assessed, Eurofound 2008,dostupné z: 
(http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/fr0804069i.htm) . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/04/articles/fr0804069i.htm
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Aby byla odvětvová kolektivní smlouva v současné době platná, musí mít 

většinovou podporu, jež může být nastavena dvěma způsoby. V prvním případě je 

postup založen na pravidlech předem dohodnutých odbory působícími v daném 

odvětví. Druhý způsob, který je uplatňován, nejsou-li k dispozici žádná předem 

dohodnutá pravidla, spočívá v realizaci blokační procedury. V tomto případě odvětvová 

kolektivní smlouva nenabyde platnosti, pokud většina odborových organizací v daném 

odvětví vůči ní uplatní námitky.  

Všechna tato pravidla dojdou v roce 2013 změny. S nabytím plné účinnosti 

právní úpravy z roku 2008 budou za platné považovány odvětvové kolektivní smlouvy, 

jež budou na odborové straně uzavřeny organizacemi disponujícími alespoň 30% 

podporou v odvětví (získanou v “profesních” volbách), a dále za předpokladu, že 

odvětvová kolektivní smlouva není rozporována odbory, jež ve volbách obdržely 

většinu.  

Na úrovni podniku nebo závodu mohou být kolektivní smlouvy z odborové 

strany uzavírány pouze odbory působícími na pracovišti, a to v zastoupení odborovým 

delegátem nebo delegáty. Zákon z roku 2008 zavedl pro schvalování odborových 

delegátů nové požadavky. Delegáti musí v 1. kole voleb rad zaměstnanců nebo 

zástupců zaměstnanců obdržet jako jednotlivci alespoň 10 % hlasů. Musí být rovněž 

nominováni odbory, jež získaly v těchže volbách rovněž alespoň 10 % odevzdaných 

hlasů. K tomu je však třeba podotknout, že v prvním kole mohou kandidáty nominovat 

pouze odbory a pouze pokud tito odboroví kandidáti získají méně než polovinu 

odevzdaných hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb, v nichž se o zvolení mohou ucházet 

rovněž neodboroví kandidáti.  

Přestože obecně je právo kolektivně vyjednávat na podnicích vyhrazeno 

odborovým delegátům, mohou v některých případech, pokud v podniku odboroví 

delegáti nepůsobí, namísto odborů vyjednávat a uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu 

jiní zástupci zaměstnanců. Tato možnost je silně omezená a platí pouze pro odvětví, 

kde sjednaná odvětvová kolektivní smlouva byla rozšířena na všechny zaměstnance 

pracující v daném odvětví. Pro stanovení vhodného vyjednávacího mechanismu 

v odvětví je podle zákona z roku 2004 nutný společný postup obou odvětvových 

smluvních stran, jež rozhodují např. o předmětu kolektivního vyjednávání na podnicích 

nebo o pravidlech ověřování většinové podpory kolektivních smluv sjednávaných 

v daném odvětví.  

Pokud již bylo dohodnuto, že kolektivní vyjednávání v podniku může přes 

absenci odborových delegátů proběhnout, měli by je za zaměstnance vést zvolení 

reprezentanti zaměstnanců, tj. rady zaměstnanců (blíže viz C.3), a v případě, že 

v podniku nepůsobí, zvolení zmocněnci zaměstnanců (blíže viz rovněž C.3). Takto 

uzavřené kolektivní smlouvy však musí potvrdit společná bipartitní komise složená z 

reprezentantů zaměstnavatelů a odborů, ustavená v daném odvětví. V podnicích, kde 

nepůsobí zvolení zástupci zaměstnanců ani odboroví delegáti, mohou odbory k vyjed-

návání o specifických tématech zmocnit jednotlivé zaměstnance, takto sjednané 

kolektivní smlouvy však musí být potvrzeny většinou zaměstnanců daných podniků. 

Tato možnost na straně odborů zmocnit zaměstnance ke kolektivnímu vyjednávání je 

sice spojována až s právní úpravou přijatou v roce 2004, ale využívána byla již dříve - 

uplatnilo ji mnoho podnikových kolektivních smluv upravujících problematiku zkrácené 

pracovní doby, zejména v souvislosti se zaváděním 35hodinového pracovního týdne. 

Nicméně právní úprava z roku 2008 nastavení těchto pravidel v podnikové oblasti dále 

rozvinula, takže obdobný koncept může být od ledna 2010 použit i v odvětvích, kde 

k rozšíření odvětvové kolektivní smlouvy nedošlo. Tzn., že od začátku roku 2010 

mohou být ve všech podnicích s méně než 200 zaměstnanci, pokud zde nepůsobí 
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odboroví delegáti, kolektivní smlouva za zaměstnance sjednána volenými zástupci 

zaměstnanců případně zaměstnanci disponujícími zvláštním pověřením. Úprava 

následných schvalovacích procedur zůstává beze změny (tj. jako do roku 2010).  

Úprava z roku 2008 v této souvislosti zavedla nový právní institut - osobu 

s právem vyjednávat za zaměstnance za určitých výjimečných okolností. Jde o repre-

zentanta odborových sekcí na pracovišti (angl. „representative of the union section in 

the workplace”), jenž není odborovým delegátem - odbory působící v podnicích mohou 

zakládat odborové sekce (viz C.3) bez ohledu na počet členů, přičemž vzhledem 

k organizačně poměrně roztříštěné struktuře odborové organizovanosti ve Francii 

působí v podnicích často několik odborových sekcí vedle sebe. Nominovat svého 

zástupce do této funkce mohou pouze odbory, jež v „profesních volbách“ získaly méně 

než 10 % hlasů. Nicméně právo takového zástupce kolektivně vyjednávat je značně 

omezené a přichází v úvahu až poté, kdy v podniku nepůsobí odborový delegát a není 

k dispozici ani právní úprava nebo kolektivní smlouva umožňující vyjednávat 

přítomným zaměstnancům se speciálním pověřením. V každém případě je ale nutné - 

pokud má kolektivní smlouva sjednaná tímto reprezentantem odborových uskupení 

nabýt platnosti - aby byla na podniku podrobena hlasování zaměstnanců a aby v něm 

získala většinovou podporu. 

Zákon pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni požaduje, aby tam, kde 

působí odborový delegát (de facto jenom v podnicích s více než 50 zaměstnanci), se 

jednou ročně uskutečnilo kolektivní vyjednávání o zákonem vymezených tématech. 

V podnicích s více než 300 zaměstnanci se ze zákona musí uskutečnit vyjednávání o 

způsobu, jakým bude informována a konzultována rada zaměstnanců v otázkách 

vývoje zaměstnanosti a jak budou projednávány změny v zaměstnanosti a v oblasti 

kvalifikace zaměstnanců  

Právní úprava z roku 2008 obsahuje také zvláštní ustanovení týkající se finanční 

transparentnosti hospodaření odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, 

jejichž zdroje přesahují zákonem vymezenou hranici. Tyto subjekty mají za povinnost 

předkládat účetnictví k ověření stanovenému auditorovi a zveřejňovat hospodářské 

výsledky. 

Na straně odborů nově uzákoněný systém vyvolal spíše kritické reakce, zatímco 

zaměstnavatelé s novou úpravou vyjádřili naopak spokojenost (v jejich případě právní 

úprava kritéria zaměstnanosti nestanovila, přestože k uplatňování pluralitních hledisek 

nedochází jen u odborů, ale i na straně zaměstnavatelů).  

Legitimita právní úpravy odborové reprezentativity z roku 2008 ve Francii byla 

definitivně potvrzena v dubnu a v červnu 2010 dvěma rozhodnutími francouzského 

Nejvyššího soudu (viz výše).36 

B.2.1.4 Úprava sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v mikropodnicích 

Současně s těmito legislativními akty byl zveřejněn vládní návrh zákona o 

sociálním dialogu v mikropodnicích, jehož účelem bylo rozšířit reformu i na 

zaměstnavatele s méně než 11 zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno, pro posouzení 

odborové reprezentativity jsou nově rozhodující výsledky voleb na pracovištích. Přijatý 

                                                           
36 Brejl, P. Klíčová rozhodnutí francouzské Ústavní rady, Acta Iuridica Olomoucensis, vol. IV, 2009, No. 7, 
pp. 374–382, dostupné z: www.ceeol.com . Viz též Tissandier, H. Reform of representativeness and social 
dialogue, Eurofound 2010, dostupné z:  
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007031i.htm . 

http://www.ceeol.com/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007031i.htm
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koncept se však nevztahoval zhruba na 4 miliony zaměstnanců velmi malých podniků 

(franc. „trés petites entreprises“), neboť legislativně vymezená povinnost ustanovit 

zástupce zaměstnanců se vztahuje na zaměstnavatele s 11 a více zaměstnanci. Proto 

zákon z 15. října 2010 pro velmi malé podniky zavedl zvláštní regionální volby se 

čtyřletou periodicitou. Právo kandidovat své zástupce získávají odborové organizace, 

jež splňují následující kritéria - prokážou, že respektují republikánské hodnoty, působí 

nezávisle (alespoň dva roky před volbami) a vyvíjejí aktivity v rámci daného sektoru 

nebo lokality. Volební seznamy sestaví ministerstvo práce na základě informací 

předložených úřady sociálního zabezpečení. Promítnutí těchto dalších pravidel do 

nového konceptu odborové reprezentativity na odvětvové nebo národní úrovni zna-

mená, že rozhodující pro posouzení jsou nejenom výsledky voleb do zaměstnaneckých 

rad, ale také tzv. „čtyřletých lokálních voleb“.37  

B.2.1.5 Reforma kolektivního vyjednávání ve veřejném sektoru  

V červnu 2010, po dvouletých diskusích, schválil francouzský parlament zákon 

týkající se reformy kolektivního vyjednávání ve veřejném sektoru. Konzultace s odbory 

na toto téma, jež byly zahájeny v říjnu 2007, vedly 2. června 2008 k podpisu tzv. 

Bercy dohod (angl. “Bercy Agreements”), uzavřených mezi příslušnými vládními úřady 

a šesti z osmi reprezentativních odborových uskupení působících v sektoru.38  

Koncept nové právní úpravy odpovídá postupům, jež se v dané oblasti 

sociálního dialogu prosadily v soukromém sektoru. Doposud mohly odbory profitovat 

z již výše zmíněné „presumpce reprezentativity“ odvozující se od jejich historické role. 

Na základě nového zákona rozhodují o rozsahu, v jakém se odborové organizace 

mohou účastnit kolektivního vyjednávání a při uzavírání kolektivních smluv, jakož i při 

jednání tripartitních poradenských orgánů, výsledky tzv. „profesních“ voleb (obecně 

voleb zástupců zaměstnanců na pracovištích). Zákon stanoví nová pravidla pro 

posuzování platnosti kolektivních smluv a rozšiřuje spektrum témat, jež mohou být v 

rámci kolektivního vyjednávání diskutována mezi sociálními partnery - to se týká 

zejména mzdové problematiky, jež doposud mohla být předmětem vyjednávání jen v 

omezeném rozsahu. Vedle mzdové problematiky mohou odbory ve veřejném sektoru 

participovat nyní na vyjednáváních s příslušnými státními orgány v oblastech týkajících 

se kupní síly, organizace práce a pracovních podmínek, kariérního růstu, odborného a 

vůbec dalšího vzdělávání, oblasti sociální ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a taktéž genderové tematiky.  

Zákon z června 2010 rovněž stanovil hierarchii úrovní kolektivních smluv 

sjednávaných ve veřejném resortu. Ustanovení kolektivní smlouvy, týkající se 

problematiky, kterou upravuje kolektivní smlouva na vyšší úrovni, se nemůže od této 

„vyšší“ úpravy odchýlit (smí ustanovení kolektivní smlouvy sjednané na vyšší úrovni 

pouze vysvětlovat nebo z pohledu zaměstnanců zlepšovat, nikoliv měnit).  

Základem nové úpravy je pravidlo, že pouze odborové organizace, jež 

v posledních volbách na pracovištích obdržely alespoň 50 % hlasů, mohou uzavírat 

kolektivní smlouvy (zúčastnit vyjednávání se mohou rovněž odborové organizace, jež 

disponují alespoň jedním místem v poradním orgánu, odborně příslušném k danému 

předmětu jednání). Tento nový většinový princip bude jako jediné kritérium pro 

                                                           
37 Sandrine, J. New law on unions for workers in micro companies, Eurofound, 2011, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fr1010011i.htm . 
38 Tissandier, H. Act on renewal of social dialogue in the public sector, Eurofound, 2011, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/fr1009031i.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/fr1010011i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/fr1009031i.htm
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posouzení platnosti kolektivních smluv plně použitelný až od roku 2014, kdy skončí 

přechodné období stanovené pro použití zákona. Do té doby budou kolektivní smlouvy 

považovány za platné, pokud budou sjednány jednou nebo více odborovými 

organizacemi, jež obdržely nejméně 50 % hlasů odevzdaných ve volbách, případně 

pokud budou uzavřeny jednou nebo více odborovými organizacemi, které obdržely 

alespoň 20 % hlasů - navíc však za podmínky, že se proti smlouvě nestaví jedna nebo 

více odborových organizací, jež ve volbách obdržely většinu odevzdaných hlasů a 

kolektivního vyjednávání se zúčastnily. 

Cílem zákonodárce bylo posílit legitimitu odborů prostřednictvím voleb a 

zároveň i prostřednictvím větší demokratičnosti voleb. Právo navrhnout kandidáty ve 

volbách už není omezeno na odbory s „presumpcí reprezentativity“, naopak, „profesní 

volby“ jsou nyní přístupné všem odborovým organizacím ve veřejném sektoru, a to za 

podmínek, že právně existovaly alespoň dva roky před volbami, uznávají republikánské 

hodnoty a jsou nezávislé. Tato pravidla se vztahují na všechny odborové organizace, 

jež zamýšlejí postavit kandidáty do voleb ve veřejném sektoru, nebo jež participují na 

činnosti stěžejních konzultativních orgánů ve veřejném sektoru, případně usilují o 

zastoupení ve všech orgánech založených na dialogu, jež byly ustaveny ve veřejných 

nebo soukromých společnostech zaměstnávajících zaměstnance veřejného sektoru.39  

Zákon byl sociálními partnery i odbornou veřejností hodnocen převážně kladně, 

představuje posun v právní úpravě podmínek sociálního dialogu a kolektivního vyjed-

návání, spočívající v přiblížení k právnímu rámci platnému v soukromém sektoru. Na 

druhé straně však zákonodárce nenašel způsob, jak eliminovat nebo oslabit stěžejní 

princip, podle něhož se na zaměstnance veřejného sektoru striktně vztahuje specifická 

právní úprava. V důsledku toho kolektivní smlouvy ve veřejném sektoru nadále neplní 

funkci pramene práva. Platná úprava těmto kolektivním smlouvám - na rozdíl od 

soukromého sektoru - nepřikládá právní sílu zákona a odlišuje platnost kolektivní 

smlouvy od její normativní hodnoty. Zůstává v kompetenci úřadů, aby zvážily, zda 

budou takovou (platnou) smlouvu respektovat nebo nikoliv.  

Zákonem byl však položen základ - s ohledem na stále silnější „smluvní 

charakter“ práva ve veřejném sektoru - pro přiznání normativní hodnoty kolektivním 

smlouvám v tomto sektoru a pro jejich případné budoucí plné zesouladění s normami 

platnými v soukromém sektoru.40  

B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Míra pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami je ve Francii mimořádně 

vysoká a v průměru se blíží 100 %. Na tomto výsledku má - vedle povinnosti 

zaměstnavatelů vyjednávat (viz části D.2.3, D.2.4) - podíl zejména jednoduchý 

koncept a nekomplikovaný proces rozšiřování závaznosti odvětvových kolektivních 

smluv na celá hospodářská odvětví.41 Extenze kolektivních smluv byly ve Francii 

zavedeny v roce 1936 se záměrem kompenzovat malý rozsah zaměstnavatelského i 

zaměstnaneckého sdružování. Ke změně systému rozšiřování závaznosti kolektivních 

                                                           
39 Např. v případě francouzské pošty nebo Telecomu. 
40 Tissandier, H. Reform of representativeness and social dialogue, Eurofound 2010, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007031i.htm . 
41 Fulton, L. Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI (online publication), 
2011, http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-

Bargaining . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007031i.htm
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
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smluv došlo v roce 1967, kdy byla stanovena flexibilnější kritéria pro uplatnění 

extenzí. 

K rozšíření může dojít na žádost smluvních stran (jedné z nich nebo obou) nebo 

z iniciativy ministerstva práce (obvykle je podnětem pro rozšíření, jež je ale všeobecně 

považováno za zaručené a dochází k němu téměř automaticky, žádost jedné nebo obou 

smluvních stran). Ministerstvo práce po konzultaci s Národní komisí pro kolektivní 

vyjednávání (CNNC, franc. „Commission nationale de la négociation collective“, angl. 

„National Commission on Collective Gargaining“) zajistí rozšíření závaznosti smlouvy, 

včetně jejích dodatků a příloh, prováděcí vyhláškou. Rozšiřování se může týkat nejen 

odvětvové kolektivní smlouvy, ale i kolektivní smlouvy uzavřené na národní úrovni 

(např. v červenci 2010 došlo rozšíření závaznosti národní kolektivní smlouvy, angl. 

„National Interprofessional Agreement“, jež byla transpozicí Rámcové dohody proti 

obtěžování a násilí v práci, uzavřené evropskými sociálními partnery).  

Uvedený postup je stanoven zákoníkem práce, konkrétně ustanovením článku 

133-1.42
 Komisi předsedá zástupce ministerstva práce. Prováděcí vyhlášky ministerstva 

práce o rozšiřování závaznosti kolektivních smluv jsou v souladu se zákoníkem práce 

(článkem 133-14) publikovány v „Journal Officiel“, francouzské obdobě Sbírky zákonů. 

Účelem je dosáhnout zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a 

eliminovat v této oblasti konkurenci mezi zaměstnavateli. Jakmile je kolektivní smlouva 

uznána za platnou, je rozšířena její závaznost a vztahuje se na všechny zaměstnava-

tele a zaměstnance v daném odvětví (u kolektivní smlouvy sjednané na národní úrovni 

se rozšíření týká všech odvětví). Rovněž podniky, které nejsou členy zaměstnavatelské 

asociace, jež kolektivní smlouvu uzavřela, jsou odvětvovou kolektivní smlouvou vázáni 

ihned po rozšíření její závaznosti. 

O rozšíření závaznosti rozhoduje výhradně ministr práce, a to aniž by přitom 

byl vázán vyjádřením výše uvedené komise (jejíž stanoviska mají pouze doporučující 

charakter). Ministerstvo je však povinno vyloučit z rozhodnutí o rozšíření kolektivní 

smlouvy taková její ustanovení, jež by byla v rozporu s všeobecně závaznou právní i 

jinou platnou úpravou. Platnost prováděcí vyhlášky týkající se rozšíření může být 

napadena ve správním řízení. 

Proces rozšiřování závaznosti kolektivních smluv je obvykle přijímán pozitivně 

všemi zúčastněnými aktéry. Od roku 2006 dochází každoročně k rozšíření platnosti u 

více než 800 odvětvových kolektivních smluv. V roce 2009 byla rozšířena závaznost 

celkem u 831 smluv, z tohoto počtu však pouze méně než jedna polovina - konkrétně 

367 smluv - zahrnovala ujednání o mzdách.43 

  

                                                           
42 Předmětné ustanovení zákona cit. angl.: "In order to be extended, a sector-level or cross-sector 
agreement, their riders and appendices must have been negotiated and decided by a committee comprised 
of the representatives of employers' associations and trade unions relevant to the field of application in 
question“. Převzato ze studie EIRO: Traxler, F., Behrens, M. Collective bargaining coverage and extension 
procedures, Eurofound, 2002, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/ 12/study/tn0 
212102s.htm, francouzský příspěvek viz: Vincent, C. - Aksaz, E. EIRO comparative study on collective 
bargaining coverage and extension procedures. 
43 Fulton, L. Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI (online publication), 
2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/ 
Collective-Bargaining . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12/study/tn0212102s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12/study/tn0212102s.htm
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B.2.3 Pracovní spory 

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Řešení individuálních pracovních sporů probíhá odlišným způsobem podle toho, 

zda k nim došlo v soukromém sektoru nebo ve státní službě.  

V soukromém sektoru je orgánem kompetentním pro řešení individuálních 

pracovních sporů pracovní soud (franc. “Conseil de prud´hommes”, angl. “Industrial 

Tribunal).44 Pracovní soudy mají ve své jurisdikci všechny pracovněprávní spory mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci související s uzavřením, průběhem a ukončením pracov-

ního poměru. Těmto soudům příslušejí například všechny sporné případy týkající se 

zkušební doby, přiznávání a vyplácení mezd, délky dovolené a mezd vyplácených po 

dobu dovolené, náhrad za nedodržení postupu stanoveného pro propouštění, škodních 

náhrad při nedodržení výpovědní lhůty, aplikace platných kolektivních smluv, obtěžo-

vání, diskriminace, disciplinárních řízení a individuálního práva na odbornou přípravu a 

odchodu do důchodu. Právní úprava výslovně stanoví, že soudy uplatňují svou 

pravomoc i v případech týkajících se zaměstnanců agentur práce. Zabývají se rovněž 

spory vznikajícími mezi zaměstnanci na pracovišti.  

Ve Francii působí 271 pracovních soudů45 řešících až 210 000 kauz ročně,46 z 

nichž každý se člení na specializované sekce zaměřené na pracovní spory týkající se 

vedoucích zaměstnanců, pracovní spory vznikající v průmyslových podnicích, obchod-

ních firmách, v zemědělství a ve službách, a to s cílem přiměřeně zohlednit zvláštní 

okolnosti vlastní danému pracovnímu prostředí. Soudní tribunály jsou obsazeny 

výhradně volenými neprofesionálními přísedícími, kteří reprezentují zaměstnavatele i 

zaměstnance, a to na principu přísně paritního zastoupení. Volby do těchto pracovně-

právních tribunálů, organizované každých pět let ministerstvem práce, jsou významnou 

událostí sociálního dialogu ve Francii. Volební výsledky umožňují porovnat vliv různých 

odborových a zaměstnavatelských uskupení a podle toho regulovat zastoupení 

jednotlivých odborových organizací i organizací zaměstnavatelů v těchto soudních 

orgánech.  

Soudní procedury jsou pokud možno jednoduché a snadno akceptovatelné. 

Slyšení jsou založena na ústním podání a nevyžadují přítomnost právních zástupců. 

Každý případ je nejdříve v rámci příslušné soudní sekce podroben smírčímu řízení před 

smírčím výborem (franc. „bureau de conciliation“, angl. „conciliation committee“), 

sestávajícím ze dvou členů soudního tribunálu, tj. ze zástupce zaměstnavatelů a 

zástupce zaměstnanců. V tomto stadiu soudního řízení by mělo být vyvinuto maximální 

úsilí vyřešit spor smírně. Smírčí výbory vlastní verdikty nevydávají, je na zúčastněných 

stranách, zda souhlasí s navrženým smírným řešením. Pokud spor přetrvává, předá 

výbor případ rozhodčímu výboru (franc. „bureau de jugement“, angl. „judging 

committee“), který se skládá minimálně ze dvou zástupců zvolených zaměstnanci a 

dvou zástupců zaměstnavatelů a který může nařídit vyšetřování (vedené případně i za 

účasti určených znalců). Rozhodnutí tohoto výboru jsou přijímána většinově a jsou pro 

sporné strany závazná. Je-li však výsledek hlasování členů výboru nerozhodný, koná 

                                                           
44 Vincent, C. Prud'hommes industrial tribunal elections: no upsets, just a confirmation of trends, Eurofound, 
1997, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/12/feature/fr9712185f.htm . 
45 Rehfeldt, U. Record abstention of employees in industrial tribunal elections, Eurofound, 2009, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/01/articles/fr0901019i.htm . 
46 Benoit, R. Unions protest against plan to cut funding of prud’hommes tribunals, Eurofound, 2006, 
dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/fr0605019i.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1997/12/feature/fr9712185f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/01/articles/fr0901019i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/05/articles/fr0605019i.htm
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se závěrečné hlasování s odbornou pomocí profesionálního soudce. V naléhavém 

případě může být případ předán zvláštnímu společnému týmu pro zrychlené jednání, 

jehož jurisdikce zahrnuje všechny sekce pracovního soudu a jehož uplatnění umožňuje 

- pokud rozhodné skutečnosti jsou považovány za v zásadě nesporné - využít 

urgentních opatření s cílem předejít hrozícím škodám nebo eliminovat pokračování 

nezákonného jednání.  

Proti rozhodnutí soudu, pokud sporná částka přesáhne 3 980 EUR, se lze 

odvolat. Případ je poté z věcného i procedurálního hlediska přezkoumán místním 

odvolacím soudem (franc. „Cours d’appel“, angl. „local court of appeal“), složeným 

z profesionálních soudců (zaměstnanců ministerstva spravedlnosti). Rozhodnutí odvo-

lacího soudu mohou být napadena (pouze však z hlediska procedurálního, nikoliv věci 

samé) u kasačního soudu (franc. „Cour de cassation“), nejvyššího soudu ve 

francouzském soudním systému.47  

Odbory a zaměstnavatelské asociace nejsou aktivními účastníky individuálních 

pracovních sporů. Mohou však nabídnout nepřímou podporu, zejména nabídkou právní 

pomoci. 

Individuální pracovní spory mezi zaměstnanci státní správy (resort státní správy 

ve Francii tvoří úřady centrální vlády s cca 51 % zaměstnanci resortu, místní 

samosprávné orgány s cca 30 % a veřejné zdravotnictví zaměstnávající 19 % perso-

nálu státní správy) a jejich zaměstnavateli nejsou projednávány před pracovními 

soudy, nýbrž před správními soudy (franc. „tribunaux administratifs“, angl. 

„administrative courts“), kde soudí profesionální soudci. Principy pro posuzování 

pracovních sporů jsou obdobné jako v soukromém, kromě postupu při odvolání, jež je 

projednáváno před správními odvolacími soudy, přičemž nejvyšším správním soudem 

ve Francii je Státní rada (franc. „Conseil d’Etat“). 

B.2.3.2 Kolektivní pracovní spory, jejich obvyklé formy a jejich frekvence 

Právo na stávku je v Ústavě Francouzské republiky zakotveno od roku 1946. 

Stávkovat je možné pouze za "profesionální požadavky", nikoliv z čistě politických 

důvodů. Stávkující nesmějí být zaměstnavatelem pro účast ve stávce propuštěni 

(prostávkovaný čas ovšem zaměstnanci zaplacen nemají). Právo stávkovat některé 

profese nemají - týká se to policistů, zaměstnanců vězeňské správy, spojové služby 

ministerstva vnitra, soudů a vojáků.  

Podle údajů Eurofondu bylo v období 2005 až 2007 ve Francii prostávkováno - 

v přepočtu na 1 000 zaměstnanců - ročně průměrně cca 132 pracovních dní, což 

představuje druhý nejvyšší počet prostávkovaných pracovních dní v EU po Dánsku a v 

porovnání s cca 30,6 dny prostávkovanými v zemích EU-25 jde o více než čtyřnásobný 

počet.48 Většinou se stávkuje ve veřejném sektoru, zvláště ve veřejné dopravě. 

Postupně se rozšiřuje okruh důvodů stávek - vedle stávek za zvýšení mezd dochází i 

ke stávkám za zkrácení pracovní doby, proti restrukturalizacím a propouštění vůbec. 

Za jeden z důvodů, proč jsou stávky ve Francii poměrně časté, bývá považován 

nedostatek koordinace mezi státem a sociálními partnery, jakož i mezi sociálními 

partnery i uvnitř jejich organizací.  

                                                           
47 Braud, M. Thematic feature - individual labour/employment disputes and the courts, Eurofound, 2004, 
dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/tfeature/de0403105t.htm . 
48 Carley, M. Developments in industrial action 2005-2009, Eurofound, 2010. dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004049s/tn1004049s.htm#hd7 . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/tfeature/de0403105t.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004049s/tn1004049s.htm#hd7
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V oboru atomové energetiky, audiovize, kontroly leteckého provozu a v odvětví 

zdravotnictví - tedy ve strategických sektorech státu - platí ze zákona povinnost zajistit 

tzv. "minimální službu" i v době stávky. Vzhledem k četnosti a masovosti stávek řešil 

francouzský parlament v posledních letech několik návrhů na uzákonění minimální 

služby v době stávky i pro některá další hospodářská odvětví. Nově nařizuje zákon tuto 

službu pro sektor dopravy (zároveň stanoví povinnost nahlásit stávku 48 hodin 

předem). Naplňování zákona je však v praxi limitováno, neboť pojem "minimální", 

který v této právní úpravě má rozhodující význam, není blíže vymezen. Problematika 

"minimální služby" je také častým předmětem politických sporů, odpůrci považují tento 

institut za formu nepřípustného omezení ústavního práva na stávku. 

Resortní předpisy upravují pro případ stávky v některých státních dopravních 

organizacích povinnost tzv. "zaručené služby". Např. RATP, podnik zajišťující městskou 

hromadnou dopravu v Paříži, má povinnost zaručit provoz MHD po dobu stávky alespoň 

z 50 %. Obdobné stávkové omezení platí pro státní dráhy (SNCF), které musí 

zabezpečit provoz v rozsahu nejméně jedné třetiny přepravní kapacity. 

Povinnost oznámit vyhlášení stávky předem platí také ve školství. Střední školy 

musí během stávky zůstat otevřeny (to neplatí pro základní školství).  

Asi 80 % všech stávek49 je organizováno odbory, cca 20 % stávek lze - alespoň 

zpočátku - označit jako neoficiální. Převažující nátlakovou odborovou strategii vůči 

vládě představují masové demonstrace provázené jednodenními stávkami. Např. 

v únoru a březnu 2005 se v pařížských ulicích shromáždilo několik settisíc lidí, aby 

společně podpořili mzdové požadavky a požadavky týkající se pracovních příležitostí a 

také aby vyjádřili podporu zachování 35hodinového pracovního týdne.  

Poslední statistiky stávkové činnosti zveřejněné ministerstvem práce se vztahují 

k roku 2006 a nelze z nich tedy vysledovat současné trendy. Stávky se během roku 

2006 uskutečnily v celkem 1,9 % podniků s více než 10 zaměstnanci, což ve srovnání 

s rokem 2005 představovalo pokles o 2,7 %. Počet prostávkovaných pracovních dní 

činil v roce 2006 1 415 000, což je o 23 % méně než v roce 2005. Tyto údaje však 

nezahrnují stávkovou činnost ve státní službě, kde ve Francii tradičně dochází k častým 

pracovním konfliktům.  

V dubnu, květnu a červnu 2008 zorganizovaly odbory také několikadenní 

celonárodní stávky, a to na protest proti vládou zamýšlenému navýšení věku odchodu 

do důchodu a proti plánovanému odbourání 35hodinového pracovního týdne. Dne 22. 

května, kdy se na výzvu pěti reprezentativních odborových konfederací k akci připojily 

FSU, UNSA a SUD, protestovalo v celé Francii celkem 700 000 lidí ve 153 městech 

(podle odborových údajů, podle úředních údajů to bylo 300 000 protestujících). Dne 

17. června se demonstrací svolaných společně čtyřmi odborovými centrálami zúčastnilo 

podle odborových údajů 500 000 lidí.50 

Rovněž v obchodních řetězcích, kde k protestním akcím dochází málokdy, se 

uskutečnila v únoru 2008 velká jednodenní stávka. Akce, již zorganizovaly společně tři 

odvětvové odborové organizace, se podle odborů zúčastnilo cca 80 % zaměstnanců 

hypermarketů a 65 % zaměstnanců supermarketů. Účastníci protestovali proti nízkým 

platům a požadovali, aby zaměstnavatelé poskytovali placené přestávky v práci. Podle 

                                                           
49 Tento a všechny další níže uvedené údaje v této kapitole viz: France Industrial relations profile, Eurofound 
2010, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_4.htm . 
50 Tamtéž. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_4.htm
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údajů zveřejněných organizacemi zaměstnavatelů však stávkovalo pouze 4,5 % všech 

zaměstnanců v uvedeném maloobchodním sektoru.51  

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Obdobně jako v ostatních zemích EU, ustavují k ochraně společných zájmů i 

zaměstnavatelé ve Francii své vlastní organizace (franc. „organisations profession-

nelles“). Působnost těchto organizací je různá. Z územního hlediska zahrnuje městské 

aglomerace, departmenty nebo kraje (některé organizace disponují celostátní působ-

ností). Z pohledu odvětvové příslušnosti je působnost těchto organizací vymezena 

jednotlivými obory hospodářské činnosti nebo uceleným hospodářským odvětvím 

(franc. "fédération d'industrie" nebo "fédération de branche", angl. „industrial 

federation“), případně jde o organizace působící ve více odvětvích (angl. „multi-

industry“). Rámec působnosti vrcholových národních zaměstnavatelských konfederací 

zahrnuje v zásadě celé národní hospodářství. 

Pokud jde o předmět činnosti, organizace zaměstnavatelů ve Francii se věnují 

většinou jak obhajobě hospodářských zájmů svých členů (jednají s veřejnými orgány a 

lobují v politické a samosprávné sféře za určité řešení hospodářských otázek, problémů 

pracovního trhu, pracovních vztahů apod.), tak zároveň působí i jako aktéři v procesu 

kolektivního vyjednávání. Ve Francii neplatí přísné členění na profesní organizace 

(organizace podnikatelů) prosazující podnikatelské zájmy svých členů a organizace 

zaměstnavatelů angažující se v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. 

Členství v organizacích zaměstnavatelů je dobrovolné. Na rozdíl od francouz-

ských odborů, jejichž členská základna je z hlediska evropského průměru poměrně 

málo početná, je organizační kapacita zaměstnavatelských uskupení vysoká.52 Podle 

údajů EIRO pro období 1990 až 2004 patřila Francie k evropským zemím s nejvyšší 

mírou zaměstnavatelské organizovanosti. Průměrná hodnota tzv. „denzity“ („hustoty“ 

zaměstnavatelského sdružování) v uvedeném období dosáhla ve Francii 78 % a 

v rámci EU se řadila k členským státům EU s nejvyšším podílem podniků - členů 

organizací zaměstnavatelů (průměr za EU 25 činil v daném období 58 %). Z čistě 

kvantitativního hlediska spočívá těžiště zaměstnavatelského sdružování v segmentu 

malých a středních podniků - tyto podniky podle odhadů tvoří ve Francii dlouhodobě 

průměrně cca 60 % členské základny všech organizací zaměstnavatelů.53 Podle údajů 

EIRO činila denzita zaměstnavatelského sdružování v roce 2007 75 %.54 

                                                           
51 Tamtéž. 
52 Traxler, F. Small and medium-sized enterprises and business interest organisations in the European 
Union, Brussels, European Commission, 2004. 
53 Edwards, P. - Ram, M. Employment relations in SMEs, Eurofound 2006, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/study/index.htm . 
54 viz: FRANCE Industrial relations profile, Eurofound, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_1.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/study/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_1.htm


II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 

39 

Uvedené údaje se týkají pouze soukromého sektoru, ve státním sektoru (ve 

státní správě) organizace zaměstnavatelů nepůsobí (při kolektivním vyjednávání je 

vláda zastoupena ministrem pro státní službu). 

Pokud jde o kvantitativní trendy zaměstnavatelského sdružování, odhaduje se, 

že rámcové parametry zaměstnavatelské organizovanosti jsou dlouhodobě relativně 

stabilní a k zásadním změnám nedochází. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že 

získat věrohodné statistické údaje o francouzských zaměstnavatelských uskupeních 

(včetně odhadů) je značně obtížné, možná ještě nesnadnější, než je tomu  v ostatní 

Evropě (mj. vzhledem k neochotě zaměstnavatelů poskytovat informace o členské 

základně svých organizací, jejich velikosti a struktuře). K tomu přistupuje skutečnost, 

že dostupné údaje v této oblasti jsou takřka výlučně zaměstnavatelské provenience, a 

dále, že organizace zaměstnavatelů ve Francii nemusí být nutně členy jediné 

organizace, ale mohou být - a také tomu tak v praxi běžně bývá - současně členy 

dvou nebo i více uskupení (což se netýká jen jednotlivých podniků, ale i celých 

federací). Získané údaje o zaměstnavatelském sdružování ve Francii mohou mít za 

takových okolností pouze orientační vypovídací hodnotu.55 

C.1.2 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

C.1.2.1 MEDEF 

Jednoznačně největší národní konfederací a nejpočetnějším a také zdaleka 

nejvýznamnějším uskupením zaměstnavatelů ve Francii je MEDEF (Hnutí francouzských 

podnikatelů, franc. „Mouvement des entreprises de France“, angl. „Movement of 

French Enterprises“).56 Tato zastřešující národní zaměstnavatelská konfederace vznikla 

v roce 1998 jako nástupkyně původní CNPF (Národní rady francouzských zaměstnava-

telů, franc. „Conseil national du patronat francais, angl. „National Council of French 

Employers“). Transformace CNPF založené v roce 1945 (jako odpověď na přání 

francouzské vlády, která chtěla mít na straně zaměstnavatelů jediného 

reprezentativního partnera), jež proběhla o 43 let později, je spojena se jménem 

jejího posledního prezidenta (a prvního prezidenta nově vytvořeného MEDEF) Ernsta-

Antoina Selliéra. Tento významný reprezentant francouzských zaměstnavatelů, který 

se postavil do čela opozice proti tehdy vládou navrhovanému zavedení 35hodinového 

pracovního týdne, za požadavky zdůrazňující potřebu autonomního, nezávislého 

sociálního dialogu a za požadavek reformy systému kolektivního vyjednávání ve 

Francii, vnesl do oblasti zaměstnavatelského sdružování nové podněty.  

Původní CNPF plnila úlohu organizace zaměstnavatelů zastřešující všechny typy 

podniků, bez ohledu na jejich velikost. Podniky získávaly členství v konfederaci 

vstupem do odvětvově členěných federací, teprve až druhotně seskupených v 

územních zaměstnavatelských sekcích, resp. svazech (na úrovni místní, departmentů 

                                                           
55 Na nedostatek objektivních kvantitativních údajů o francouzských organizacích zaměstnavatelů navazuje i 
nedostatek věcných informací o jejich strategiích v oblasti komunikace centrály s členskou základnou. Je to 
dáno hlavně absencí relevantních výzkumných prací a statistických šetření (to se týká i výzkumu 
organizovaného nadací EUROFOUND, kdy francouzské národní monitorovací místo se např. nezúčastnilo 
posledního šetření zaměřeného na problematiku zaměstnavatelského sdružování v EU (jehož výsledky byly 
publikovány v červenci 2010). 
56 Kap. C.1.2.1 MEDEF se faktograficky opírá zejména o studii: Bilous, A. Change in the employers' camp - 
CNPF becomes MEDEF, Eurofound, 1998, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/ 
11/feature/fr9811140f.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/%2011/feature/fr9811140f.htm.
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/%2011/feature/fr9811140f.htm.
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a krajů). CNPF v té době často čelila obvinění, že zastupuje především pařížské 

podnikatelské kruhy (angl. „Paris establishment“).  

MEDEF pod Selliérovým vedením svou organizační strukturu hned od počátku 

modifikovalo, přičemž větší důraz položilo na promítnutí územního organizačního 

principu, a to v rámci územně orientované sítě členských organizací. Počet členů 

předsednictva konfederace byl navýšen z 36 na 45. Počet zástupců odvětvových 

federací v předsednictvu zůstal nezměněn (22), zatímco územní svazy získaly 

v předsednictvu 4 křesla navíc, takže disponovaly celkem 12 hlasy. Počet kvalifikova-

ných odborníků, nominovaných prezidentem MEDEF a volených valnou hromadou 

(angl. „general assembly“) se zdvojnásobil a dosáhl počtu 10. Se záměrem posílit 

vazbu na podniky, stanovil statut nově založeného MEDEF požadavek, aby se alespoň 

tři čtvrtiny z celkového počtu členů předsednictva rekrutovaly z vedení členských 

podniků. Interní pravidla MEDEF umožnila také přímé členství podniků v konfederaci, 

takže podnikům odpadla nutnost organizovat se primárně v odvětvových federacích.  

Vedle organizační a kompetenční struktury se MEDEF rozhodlo změnit i celkové 

zaměření konfederace, především snížit rozsah angažovanosti v kolektivním vyjedná-

vání. Článek 1 stanov MEDEF vymezil konfederaci za cíl "vyvíjet snahy a akce na 

podporu obecného prospěchu členských firem, ať jsou jakkoliv velké a mají jakoukoliv 

právní formu“. Naproti tomu úloha organizace v oblasti sociálního dialogu byla 

významně zredukována. Statut stanovil, že s výjimkou oblasti odměňování může být 

MEDEF pověřeno kolektivním vyjednáváním a uzavíráním kolektivních smluv pouze 

výjimečně. Takový mandát by musel být poskytnut předsednictvu, pokud by s tím 

však kterýkoliv z hospodářských sektorů zastoupených v předsednictvu nesouhlasil, 

byla by k přijetí mandátu nutná dvoutřetinová většina členů předsednictva. Toto 

opatření mělo zajistit, aby k účasti MEDEF při vyjednáváních na národní úrovni, pokud 

by měla mít příliš obecný charakter a být také příliš úzce vázána na politická 

rozhodnutí, mohlo docházet jen zřídka. Účasti na kolektivním vyjednávání se původně 

francouzští zaměstnavatelé snažili pokud možno vyhnout. S ustavením MEDEF došlo 

v zaměstnavatelském táboře ke strategické změně, a to v důsledku docenění výhod 

decentralizovaného kolektivního vyjednávání vedeného na pracovištích. MEDEF nabylo 

přesvědčení, že sociální dialog by měl být veden hlavně na podnikové úrovni, na 

sektorové úrovni jen pokud si to podniky přejí. Toto stanovisko lépe odpovídalo 

novému požadavku zaměstnavatelů na flexibilitu vyjednávání, jakož i poznatku, že na 

podniku lze spíše než na vrcholové úrovni využít změn v rovnováze sil, a to 

v neprospěch odborů. Proto také v případě, že působení odborů na pracovištích a 

jejich oprávnění ke kolektivnímu vyjednávání za zaměstnance byly slabé, mělo být za 

zaměstnance vyjednávání na podniku vedeno jejich volenými zástupci (nikoliv 

reprezentanty odborů).  

Při zaměření své činnosti kladlo MEDEF programově důraz na rozvíjení 

podnikatelského ducha a ambicí zaměstnanců členských podniků, a to uplatněním 

hmotné zainteresovanosti na všech úrovních řízení, prohloubením finanční účasti 

zaměstnanců, rozšířením programů akciových opcí a zakládáním penzijních fondů. 

MEDEF se hlásilo k názoru, že budou-li zaměstnanci ve větším rozsahu přizváni 

k odpovědnosti za rozvoj firmy a její výkonnosti, může být snáze dosaženo 

všeobecného podnikatelského cíle, tj. vyššího zisku. 

Na výše uvedených organizačních i programových základech funguje MEDEF i 

v současnosti. Disponuje víceúrovňovou organizační strukturou tvořenou federacemi 

vybudovanými na odvětvovém nebo teritoriálním principu (sdružuje 87 federací s více 

než 600 odvětvovými svazy a 165 regionálními uskupeními). Členské podniky MEDEF - 
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celkem asi 700 000 firem - patří z hlediska velikosti do kategorie s více než 10 

zaměstnanci (z 90 % jde o střední a malé podniky s méně než 50 zaměstnanci).57  

Z pohledu rozsahu členské základny představuje MEDEF relativně stabilní 

uskupení, přesto se však v průběhu let ani tato národní zaměstnavatelská konfederace 

některým krizovým situacím v členské základně nevyhnula - jak tomu bylo např. 

v případě odtržení ANIA (Národní asociace potravinářského průmyslu, franc. 

“Association nationale des industries alimentaires”, angl. „National Food Industry 

Association”) v prosinci 2009. ANIA, jež je jednou z nejvýznamnějších multiodvětvo-

vých organizací zaměstnavatelů ve Francii vůbec (viz dále) a která zároveň patřila 

k největším členským asociacím MEDEF, nebyla spokojena zejména s kvalitou 

poskytovaného odborného servisu v relaci k výši odváděných členských příspěvků (z 

čistě finančního hlediska přišla MEDEF na příspěvcích vystoupením ANIA každoročně 

minimálně o 623 000 EUR).58 

C.1.2.2 Další velká zaměstnavatelská uskupení na národní úrovni 

Kromě MEDEF je nutno zmínit i některé menší zaměstnavatelské konfederace 

působící na vrcholové úrovni zaměstnavatelského sdružování. Jde o CGPME (Všeobecná 

konfederace malých a středních podniků, franc. “Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises”, angl. “General Confederation of Small and Medium-sized 

Enterprises”), UPA (Sdružení zaměstnavatelů v řemeslné výrobě, franc. “Union 

professionnelle artisanale”, angl. “Craftwork Employers' Association”) a CEGES (Rada 

podnikatelů, zaměstnavatelů a obchodních sdružení působících v sociální ekonomice, 

franc. “Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’économie sociale“, 

angl. „Council for Businesses, Employers and Trade Associations in the Social 

Economy“).  

CGPME sdružuje cca 400 členských federací,59 přičemž v členské základně 

převažují podniky do 500 zaměstnanců. Tato konfederace, jež byla původně jedním ze 

zakládajících členů CNPF, se osamostatnila v polovině 50. let minulého století, a to se 

záměrem programově se soustředit na podporu specifických zájmů zejména malých 

podniků.  

UPA, jež sdružuje podnikatele v řemeslné výrobě, eviduje asi 4 55060 členských 

asociací sdružujících malé a střední podniky.  

CEGES, která vznikla v roce 2001, působí v nevýdělečném sektoru. Jde o 

sdružení firem působících v odvětví sociální ekonomiky. Ve Francii sektor sociální 

ekonomiky zahrnuje cca 760 000 podniků s téměř dvěma miliony zaměstnanců.61 Jde 

o dynamicky se rozvíjející odvětví zahrnující osobní služby, služby poskytované doma, 

jakož i aktivity související s problematikou integrace do společnosti.  

                                                           
57 viz: Wikipedia, Mouvement des Entreprises de France, dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Mouvement_des_Entreprises_de_France, a dále též viz: Behrens, M. - Traxler, F. Employers' organisations 
in Europe, Eurofound, 2004, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/ 
11/study/tn0311101s.htm. 
58 Benoit, R. National Food Industry Association leaves MEDEF, Eurofound, 2010, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/fr1001059i.htm . 
59 Behrens, M. - Traxler, F. Employers' organisations in Europe, Eurofound, 2004, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/11/study/tn0311101s.htm . 
60 Tamtéž. 
61 Benoit, R. Social Economy’ Sector Employers get Organised, and the CEGES elects new Chair, Eurofound, 
dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/inbrief/fr0503101n.htm . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Entreprises_de_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Entreprises_de_France
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/fr1001059i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/11/study/tn0311101s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/inbrief/fr0503101n.htm
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Paralelní existence více vrcholových zaměstnavatelských uskupení se na jedné 

straně vyznačuje spoluprací těchto organizací, vede však také ke konkurenčnímu 

soutěžení a vzájemné rivalitě, přičemž právě prvek konfrontace patří mezi charakteris-

tické rysy pluralitního systému aktérů zaměstnavatelského sdružování na vrcholové 

úrovni ve Francii. Týká se to zejména vztahů mezi MEDEF, CGPME a UPA, v menší míře 

pak i vztahů mezi členskými organizacemi v rámci jednotlivých konfederací. Příkladem 

může být spor o platnost kolektivní smlouvy pro oblast řemeslné výroby, uzavřené 

v roce 2001 na straně zaměstnavatelů konfederací UPA a jejími třemi členskými 

asociacemi, na straně odborů pěti reprezentativními národními odborovými centrálami. 

Kolektivní smlouva „o upevnění sociálního dialogu v řemeslné výrobě“ zaváděla pro 

zaměstnavatele v resortu řemesel nové povinné poplatky (příspěvky) určené k 

financování školení odborových zástupců a zaměstnavatelů v oblasti kolektivního 

vyjednávání, pro finanční zajištění účasti zástupců zaměstnanců na kolektivním 

vyjednávání a k zabezpečení lepší informovanosti zaměstnanců o výhodách sjednaných 

v kolektivních smlouvách. Smlouva byla důrazně odmítnuta MEDEF a CGPME, ale i 

některými odvětvovými organizacemi zaměstnavatelů, jejichž členové zčásti rovněž 

působí v řemeslném sektoru - jmenovitě šlo o FFB (Francouzská federace podnikatelů 

ve stavebnictví, franc. “Fédération française du bâtiment”, angl. “French Building 

Federation”) a o UIMM (Svaz odvětví kovoprůmyslu, franc. “Union des industries et 

métiers de la métallurgie”, angl. “Union of Metalworking Industries”). Přes nesouhlas 

těchto organizací s uzavřenou smlouvou rozhodlo ministerstvo o rozšíření její 

závaznosti na všechny zaměstnavatele v sektoru. Za této situace výše uvedené čtyři 

organizace zaměstnavatelů, jež se smlouvou nesouhlasily, napadly rozšíření její 

závaznosti u Nejvyššího správního soudu (franc. „Conseil d'Etat“), který však žalobu 

zamítl. Následovala žaloba na platnost smlouvy u pařížského okresního soudu (franc. 

„Tribunal de grande instance“), jenž však v březnu 2004 ve svém rozhodnutí platnost 

smlouvy potvrdil. 

C.1.2.3 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů  

Mezi největší odvětvová zaměstnavatelská uskupení ve Francii patří již výše 

zmíněný UIMM (jehož prestiž na veřejnosti však utrpěla v důsledku finančního skan-

dálu, který propukl ke konci roku 2007 a spočíval v odhalení pochybných finančních 

praktik v rozsahu mnoha set milionů euro, k nimž došlo v některých bipartitně 

spravovaných orgánech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku 

odborného vzdělávání (odhalené nesrovnalosti přiměly mimo jiné k odstoupení vedení 

UIMM). 

Dalším velkým odvětvovým zaměstnavatelským uskupením, řadícím se mezi 10 

nejvýznamnějších odvětvových organizací zaměstnavatelů, je již rovněž zmíněná ANIA, 

která zastupuje cca 10 500 podniků s celkovým počtem 412 500 zaměstnanců 

v kovoodvětví, bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, velkoobchodu a maloob-

chodu.62  

V červnu 2004 byl založen USB Domicile (franc.“ Union syndicale de la branche 

professionnelle du domicile”, angl. „Home-Help Employers’ Federation“), sdružující šest 

organizací zaměstnavatelů včetně dvou velkých. Odvětví, v němž organizace působí, 

má cca 220 000 zaměstnanců, kteří jsou v současnosti kryti čtyřmi kolektivními 

                                                           
62 Benoit, R. National Food Industry Association leaves MEDEF, Eurofound, 2010, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/fr1001059i.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/01/articles/fr1001059i.htm
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smlouvami (přičemž posláním USB Domicile je prosadit uzavření jediné společné 

odvětvové kolektivní smlouvy a přispět tak k integritě daného odvětví).63 

C.2 Odbory 

Z hlediska velikosti členské základny patří Francie s cca 8 % odborovou 

organizovaností mezi evropské země s nejslabšími odbory.64 Francouzské odbory jsou 

navíc rozděleny mezi řadu konfederací, jež si ve snaze rozšířit svou členskou základnu 

navzájem konkurují. Avšak bez ohledu na malý počet členů a roztříštěnou organizační 

strukturu mají odbory ve Francii silnou podporu zaměstnanců a jsou schopny mobilizo-

vat sympatizanty k významným akcím. Pro francouzské odbory jsou typické radikální 

postoje a jednou z hlavních forem protestu, jak odbory demonstrují svou sílu, jsou 

vedle mohutných veřejných manifestací krátké a důrazné stávky. Vzhledem k tomuto 

svému postavení a i díky určité podpoře vlády hrají odbory v systému francouzského 

sociálního dialogu mnohem důležitější roli, než jak by bylo možné usuzovat z jejich 

početně omezené členské základny. 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Všeobecný pokles odborové organizovanosti ve Francii probíhající od poloviny 

sedmdesátých let 20. století se od druhé poloviny 90. let (kdy odborová 

organizovanost činila 8 %), v každém případě však po roce 2000, zřejmě zastavil.65 

Oficiální údaje (průměr za léta 2001 až 2005) národního statistického průzkumu 

domácností ukázaly, že mezi zaměstnanci ve Francii bylo cca 1,8 milionu odborářů. To 

znamená, že cca 8,1 % všech zaměstnanců bylo v odborech. K tomu je nutno 

připočítat asi 400 000 nezaměstnaných a důchodců, kteří jsou rovněž členy odborů. 

Šetření francouzského ministerstva práce z října 2004 dospělo, pokud jde o úroveň 

odborové organizovanosti mezi zaměstnanci, k hodnotě 8,2 %.66  

Míra odborové organizovanosti je vyšší mezi zaměstnanci veřejného sektoru, 

kde činí až 15, % a naopak nižší v soukromém sektoru, kde dosahuje pouhých 5 %. 

Přitom existuje předpoklad, že tyto hodnoty mohou zůstat prakticky beze změny po 

dalších zhruba 10 let. Oficiální odhady z roku 2007, založené na odborových databázích 

a uvádějící 8 % odborovou organizovanost, stejně jako údaje o počtu členů některých 

zastřešujících odborových konfederací, to zatím zdá se potvrzují.67  

K tomu je třeba podotknout, že kvantitativní údaje o odborové organizovanosti 

ve Francii a členské základně francouzských odborů jsou z valné části vlastní odborové 

provenience a už proto nejsou obecně považovány za zcela spolehlivé (obdobně jako u 

organizací zaměstnavatelů, kde však je navíc relevantních kvantitativních údajů 

nedostatek).  

                                                           
63 Jolivet, A. Home-Help Employers’ Federation established, Eurofound, 2004, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/08/feature/fr0408109f.htm . 
64 France Industrial relations profile, Eurofound, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_3.htm . 
65 Fulton, L. Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI (online publication), 
2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/ 
Trade-Unions . 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/08/feature/fr0408109f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_3.htm
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C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 

vývojové trendy68 

Ve Francii existuje pět hlavních tradičních odborových konfederací, jež disponují 

členskou základnou organizovanou bez ohledu na odvětví, tzn. napříč celým národním 

hospodářstvím. Jde o CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO (známější jako FO) a CGC - CFE (jež 

reprezentují převážně kvalifikované zaměstnance a manažery). Tyto konfederace 

slouží jako zastřešující odborová uskupení pro odborové organizace s teritoriálně 

celostátní působností, pro oblastní organizace, odbory na úrovni departmentu a kraje, 

jakož i pro odvětvové a profesní svazy. Z hlediska organizační struktury jsou tyto 

konfederace organizovány obdobným způsobem, kdy v jejich rámci paralelně působí 

odvětvové federace a teritoriálně organizovaná uskupení. Přestože mezi jednotlivými 

dílčími organizačními součástmi může nastat napětí, rozhodovací pravomoc je vždy 

soustředěna na úrovni centrály.  

CGT (franc. “Confédération générale du travail”, angl. “General Confederation of 

Labour”) je z těchto pěti odborových konfederací nejstarší, byla založena v roce 1895 

a svou činností ovlivnila celé francouzské odborové hnutí. Doposud patří mezi přední 

odborová uskupení z hlediska volebních výsledků dosažených při hlasování zaměst-

nanců na pracovištích i co do počtu vlastních členů, ačkoliv bezkonkurenčně 

nejpřednější pozici, kterou mezi odbory zaujímala desítky let, už ztratila.  

CFDT (franc. „Confédération française démocratique du travail“, angl. „French 

Democratic Confederation of Labour“) je nástupkyní původní Francouzské křesťanské 

dělnické konfederace (angl. „French Christian Workers' Confederation“), založené 

v roce 1919, jež se v roce 1964 přejmenovala ve snaze eliminovat dosavadní 

náboženské konotace. 

CFTC (franc. „Confédération française des travailleurs chrétiens“, angl. „French 

Christian Workers' Confederation“) konfederace byla založena menšinou členů původní 

Francouzské křesťanské dělnické konfederace, kteří nesouhlasili s eliminací nábožen-

ského zaměření v názvu organizace, k níž došlo v roce 1964 (viz výše CFDT) a odtrhli 

se, s cílem zachovat si svou tradiční image. 

CGT-FO (franc. „Confédération générale du travail-Force Ouvrière“, angl. 

„General Confederation of Labour-"Force Ouvrière") tato odborová konfederace, známá 

též jako FO, byla založena v roce 1948 některými vedoucími funkcionáři a členy CGT, 

kteří pod vlivem tehdejší atmosféry začátku studené války prosazovali heslo odborové 

nezávislosti, aby se tak - na počátku existence CGT-FO - odlišili od CGT z důvodu 

napojení CGT na Komunistickou stranu Francie. Dodnes je tato konfederace 

zosobněním odborů aktivně podporujících kolektivní vyjednávání zvláště na národní a 

odvětvové úrovni a důsledně odmítajících jakékoliv vazby na politické strany. Konfede-

race, jejíž členové zastávají různá ideová přesvědčení a vyznávají různé ideologie, se 

také prohlašuje za skutečného dědice autentické odborářské tradice svobodného, 

ničím neomezovaného kolektivního vyjednávání.  

CGC-CFE (franc. „Confédération générale des cadres-Confédération française 

de l'encadrement“, angl. „General Confederation of Professional and Managerial Staff-

French Confederation of Professional and Managerial Staff“) byla založena v roce 1946 

původně pod názvem CGC. Je mezi pěti národními konfederacemi, disponujícími 

                                                           
68 Kap. C.2.2 se faktograficky opírá o studii: Fulton, L. Worker representation in Europe. Labour Research 
Department and ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/ National-
Industrial-Relations/Countries/France/Trade-Unions . 
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statutem reprezentativnosti, jediným odborovým uskupením s profesním zaměřením. 

CGD-CFE však pro zastupování těchto profesních kategorií zaměstnanců (jejich 

vymezení není jednoznačné) nemá monopol, kvalifikovaní zaměstnanci a manažeři 

jsou zastoupeni i v členské základně ostatních čtyř uvedených konfederací. 

V současnosti je těchto pět konfederací považováno na národní úrovni za 

reprezentativní. Tento statut jim automaticky dává právo vyjednávat nebo nominovat 

kandidáty do voleb (pokud jde o CFE-CGC, týká se to pouze kvalifikovaných a 

vedoucích zaměstnanců).  

Ve Francii působí také další odborová uskupení - např. FSU (Jednotná odborová 

federace, franc. „Fédération syndicale unitaire”, angl. „United Union Federation”), UNSA 

(Národní federace nezávislých odborů, franc. „Union nationale des syndicats 

autonomes”, angl. “National Federation of Independent Unions”) nebo SUD (Nezávislý 

svaz - solidarita, jednota, demokracie, angl. „Independent Union - Solidarity, Unity, 

Democracy”, franc. „Solidaire, Unitaire, Démocratique”). Mají nezanedbatelný vliv, 

přičemž s nabytím plné účinnosti právní úpravy z roku 2008 budou mít tyto odborové 

konfederace i stejnou příležitost získat statut reprezentativity na národní úrovni jako 

výše zmíněných pět tradičních hlavních odborových uskupení. 

SUD sdružuje mezi jinými i některé skupiny levicových aktivistů, kteří vystoupili 

z CFDT. Nejsilnější zastoupení má na železnicích, v telekomunikacích nebo 

v poštovnictví.  

UNSA působí v soukromém i ve veřejném sektoru, kde sdružuje i učitele. 

Ve veřejném sektoru (mimo jiné také např. v odvětví školství) působí i FSU. 

Po většinu poválečného období bylo odborové hnutí ve Francii převážně ideově 

rozdělené, a to mezi militantní, komunistickou ideologii inspirovanou konfederaci CGT 

a konformnější levicovou konfederaci CFDT. Zároveň francouzské odbory zaznamenaly 

dlouhé období výrazného úbytku členstva a vlivu, doprovázeného finančními problémy. 

Zatímco se například výsledek dosažený odbory ve volbách do zaměstnaneckých rad 

od šedesátých let 20. století zhoršoval, „mimoodboroví“ kandidáti si dokázali 

dlouhodobě držet značnou podporu. Během let vyrostla na poli sociálního protestu 

tradičním odborům konkurence nových odborů a dalších nevládních organizací (angl. 

„non-governmental organisations“, NGOs). 

Pokud jde o charakteristické programové rysy největších francouzských 

odborových centrál, obecně lze říci, že CGT zaujímá v politických a sociálních otázkách 

nejmilitantnější pozice. Program přijatý na kongresu CGT v roce 2006 uvádí, že je 

třeba „jednat a požadovat, navrhovat a vyjednávat, bránit se a budovat“ (angl. “to act 

and to demand, to propose and to negotiate, to resist and to construct”). CGT se již 

také tak úzce neváže na svého tradičního politického spojence - Komunistickou stranu. 

Program vytyčený kongresem CGT v roce 2003 proklamoval potřebu spolupracovat 

s různými politickými stranami a nepodporovat určité politické projekty za každou 

cenu. 

CFDT rozvíjí spolupráci s CGT a dalšími odborovými centrálami a je i ochotnější 

přistoupit na kompromisy s vládou. Projevilo se to např. při protestních akcích proti 

vládní důchodové politice v roce 2003, kdy se CFDT s vládou dohodla, což ostatní 

hlavní konfederace odsoudily. Naproti tomu se však v roce 2006 CFDT spolu s dalšími 

odborovými organizacemi zúčastnila národní protestní kampaně, která přiměla vládu 

ustoupit od plánu na zavedení nového typu pracovní smlouvy pro mladé pracovníky.  

FO sdružuje různé ideově orientované skupiny, včetně socialistů, trockistů nebo 

gaullistů, jako celek je zastáncem výrazně antikomunistické linie. Dříve FO patřila mezi 
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ostatními národními odborovými centrálami spíše k zastáncům umírněného přístupu, 

v současné době však zejména pod tlakem konkurence ze strany CFDT zaujímá 
radikálnější stanoviska.  

CFTC se prezentuje jako organizace inspirovaná křesťanským sociálním učením 

(např. na kongresu v roce 2005 přijala programovou rezoluci vytyčující jako jeden 

z hlavních cílů hospodářskou výkonnost a sociální spravedlnost).  

CFE-CGC spatřuje svou specifickou roli v reprezentaci zájmů kvalifikovanějších 

zaměstnanců (vyššího technického personálu a firemního středního managementu).  

Nová pravidla odborové reprezentativity mohou ve svých důsledcích vést ke 

slučování odborových organizací, potřebnému pro získání dostatečné podpory ve 

volbách. V roce 2008 a na začátku roku 2009 byla na národní úrovni vedena jednání o 

sloučení CFE-CGC a UNSA, konfederace se však nakonec nedohodly. Naproti tomu se 

lze s úspěšnými případy odborových aliancí setkat na podnikové úrovni, např. na 

francouzských železnicích (SNCF), kde ve volbách do zaměstnanecké rady v březnu 
2009 vytvořily společnou kandidátku FO a CFE-CGC. 

Pokud jde o velikost členské základny národních odborových centrál, je 

s použitím odborových údajů situace následující.69 Početně nejsilnější je CFDT (uvádí 

813 100 členů na konci roku 2009). CGT na svých internetových stránkách uvedla 

v roce 2010 celkem 700 000 členů, zatímco ve finanční zprávě pro kongres konaný 

v prosinci 2009 zmiňuje 655 100 platících členů (517 500 aktivních, 6 100 nezaměst-

naných, 114 900 důchodců a 16 600 členů nespecifikovaných). Počet členů FO je 

odhadován na zhruba 300 000 (konfederace vlastní údaje o členské základně 

nezveřejňuje). CFTC na svých internetových stránkách uvádí údaj 142 000 členů, CFE-

CGC zmiňuje 112 900 členů pro rok 2008 (ve finanční zprávě pro kongres konaný 
v únoru 2010).  

Mimo odborové kruhy se obvykle odhaduje, že skutečné počty jsou všeobecně 

nižší, např. že CGT má v současnosti cca 540 000 členů, CFDT cca 450 000 členů 
(CFDT však tyto údaje odmítla jako nesprávné). 

Pokud jde o rozsah podpory ve volbách v soukromém sektoru v roce 2008, 

dosáhly národní odborové centrály následujících výsledků (v pořadí podle získané 

podpory): CGT 34 % hlasů, CFDT 21,8 %, FO 15,8 %, CFTC 8,7 %, CFE-CGC 8,2 %, 
UNSA 6,3 %, SUD 3,8 % odevzdaných hlasů. 

C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti 

Ve Francii existuje komplexní systém zastoupení zaměstnanců na pracovišti, 

tvořený nejen odbory, ale i různými reprezentativními strukturami přímo volenými 

všemi zaměstnanci. Podle European Social Survey70 uvádějí téměř tři čtvrtiny 

z celkového počtu francouzských zaměstnanců, že na jejich pracovišti působí odbory 

nebo jiné institucionalizované formy zaměstnaneckého zastoupení.71  

                                                           
69 Kap. C.2.2 se faktograficky opírá o studii: Fulton, L. Worker representation in Europe. Labour Research 
Department and ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/ National-
Industrial-Relations/Countries/France/Trade-Unions . 
70 European Social Survey (ESS) je mezinárodní průzkum vyznačující se vysokou metodologickou úrovní, 
který probíhá každé dva roky v evropských státech včetně ČR a sleduje opakovaně řadu témat, jež zajímají 
nejen vědecké instituce, ale i státní správu a média. 
71 FRANCE Industrial relations profile, Eurofound, 2010, http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/ 
france_4.htm . 
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Od roku 1968 mohou ve Francii na podnicích působit odbory. K tomuto účelu 

jsou odbory v podnicích s více než 50 zaměstnanci oprávněny jmenovat, pokud pro to 

získají ve volbách od zaměstnanců dostatečnou podporu, své delegáty (franc. 

„délégués syndicaus“, angl. „union stewards“), kteří zastupují jak svou odborovou 

organizaci, tak všechny zaměstnance na pracovišti. Pokud na pracovišti odbory působí, 

plní zde odborový delegát v oblasti zaměstnaneckého zastoupení stěžejní koordinační 

roli a mezi zástupci zaměstnanců na podniku je klíčovou postavou. Je oprávněn vést 

kolektivní vyjednávání a sjednávat za zaměstnance kolektivní smlouvy na podnikové 

úrovni.  

Odbory mohou rovněž zakládat odborové sekce sdružující jejich členy na 

pracovišti. Tyto sekce jsou ze zákona vybaveny určitými právy. Mohou např. volit 

vlastního zástupce pro kolektivní vyjednávání na pracovišti (pouze za určitých 

podmínek, viz B.2.1.3). 

Pokud jde o reprezentativní struktury na pracovišti přímo volené všemi 

zaměstnanci, jsou ve Francii pro většinu záležitostí relevantní dvě odlišné formy 

zastoupení, a to zmocněnci zaměstnanců (franc. „délégués du personnel“, angl. 

„employee delegates“) a rady zaměstnanců (angl. „work councils“), působící na 

podnikové úrovni (franc.“comité d´entreprise“) i na úrovni závodu (franc. „comité 

d´établissement“). 

Zmocněnci zaměstnanců jsou voleni (všemi zaměstnanci) v podnicích s více než 

10 zaměstnanci. Jejich úkolem je zprostředkovat managementu individuální nebo 

kolektivní stížnosti personálu a dohlížet na plnění právních předpisů a kolektivních 

smluv. 

Rady zaměstnanců jsou zřizovány v soukromých podnicích s více než 50 

zaměstnanci. Skládají se ze zástupců podnikového vedení a ze zástupců zaměstnanců 

volených všemi pracovníky podniku každé dva roky. Rady jsou zaměstnavatelem 

informovány např. o situaci podniku v ekonomické a sociální oblasti, o zavádění nových 

technologií apod. Jsou pro zaměstnavatele partnerem při projednávání otázek souvi-

sejících s plánovaným propouštěním nebo v oblasti odborného vzdělávání zaměst-

nanců. Zajišťují také organizaci různých sociálních a kulturních akcí pro zaměstnance a 

spravují příslušné rozpočty. Na podnicích sestávajících z více závodů a pracovišť nebo 

v případě širších podnikových uskupení jsou vytvářeny (voleny) též ústřední rady 

zaměstnanců (franc. „comité central d’entreprise“, angl. „central works council“) nebo 

rady zaměstnanců s působností na úrovni skupin podniků (franc. „comité de groupe“, 

angl. „group-level works council“). Tyto orgány mají obdobné funkce a disponují 

stejnými právy jako ostatní rady zaměstnanců. 

Zmocněnci zaměstnanců a rady zaměstnanců působí obvykle odděleně, ačkoliv 

do obou těchto struktur mohou být voleny tytéž osoby. V podnicích s méně než 200 

zaměstnanci může zaměstnavatel rozhodnout, že funkce zmocněnců zaměstnanců a 

rad zaměstnanců bude v podniku vykonávat jediný společný reprezentativním orgán, 

označovaný jako franc. „délégation unique“, angl. „unique delegation“.  

K projednání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou ve Francii na 

podnicích zřizovány zvláštní komise (franc. „Comité d´hygiene, de sécurité et des 

conditions de travail“, angl. „Workplace Health and Safety Committee“) složené ze 

zástupců zaměstnanců a podnikového vedení. Původně byly tyto komise součástí rad 

zaměstnanců, samostatnými orgány a navíc s rozšířenou působností v dané oblasti se 

staly na základě zákona z prosince 1982. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se 

k pracovním podmínkám s tím, že konkrétní způsoby uplatnění tohoto práva jsou 

stanoveny na základě jednání mezi zaměstnavatelem a odbory (může však být 
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k tomuto účelu, tj. k projednání otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

využito např. i příležitostných porad vedoucích s podřízenými zaměstnanci). Ze zákona 

jsou komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zřizovány na podnicích s více 

než 50 zaměstnanci (což ovšem ze systému vyřazuje značnou část zaměstnanců pra-

cujících v menších podnicích). Zaměstnavatelé těchto velikostních kategorií jsou s 

těmito komisemi povinni projednat jakákoliv zamýšlená opatření s předpokládanými 

závažnými dopady v oblasti pracovních podmínek, tzn. vedle specifických rizik vztahu-

jících se k technickým aspektům bezpečnosti práce (například výskyt azbestu na 

pracovišti) i rizika nehmotné povahy (například projevy sexuálního obtěžování), otázky 

firemní ochranné infrastruktury, požární ochrany, systému evakuace zaměstnanců, 

jakož i otázky ochrany životního prostředí. Komise je oprávněna získávat informace v 

oblasti své působnosti, předpokládá se také, že bude spolupracovat s dalšími podniko-

vými systémy, jako je zdravotní prevence. Může přijímat i některá opatření - má na-

příklad právo vydat upozornění na nebezpečí - její role je však převážně konzultativní 

a kupříkladu oprávněním zastavit práci nedisponuje.  

Všechny výše uvedené reprezentativní struktury působí ve většině středních a 

větších podniků. Údaje ministerstva práce pro období 2004 až 2005 ukazují, že na 63 % 

pracovišť s 50 a více zaměstnanci působí alespoň jeden odborový delegát, na 81 % 

pracovišť působí rada zaměstnanců nebo orgán kombinující funkce rady zaměstnanců 

a zmocněnce zaměstnanců a na 72 % pracovišť byla ustavena komise pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Ve skupině podniků s 500 a více zaměstnanci je výskyt všech 

těchto reprezentativních struktur ještě častější a přesahuje 95 %.72 

C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností73 

Ve Francii existují dva způsoby, jimiž se zástupci zaměstnanců mohou stát členy 

orgánů společnosti (angl. „board“). Buď jsou do této pozice zvoleni všemi zaměstnanci 

ve společnosti, nebo jako zástupci zaměstnanců, kteří jsou v držení akcií společnosti. 

Existuje i třetí (neplnohodnotná) alternativa, umožňující, aby zástupci zaměstnanců 

mohli být přítomni jednání orgánů společností, avšak nikoliv jako členové, nýbrž pouze 

s právem klást otázky.  

Zástupci zaměstnanců v orgánech společností zastupující všechny zaměstnance 

působí pouze v podnicích vlastněných státem nebo v čerstvě privatizovaných podnicích. 

Ve státních podnicích s 200 až 1 000 zaměstnanci jsou v podnikových řídících orgánech 

rezervována tři místa. Ve státních podnicích s více než 1 000 zaměstnanci tvoří 

zástupci zaměstnanců jednu třetinu členů příslušného řídícího orgánu. V obou případech 

jsou tito zástupci zaměstnanců voleni na základě nominací učiněných odbory dispo-

nujícími reprezentativitou, nebo alespoň 5 % všech zaměstnanců podniku (nejméně 

100 zaměstnanců v podnicích s 2 000 a více zaměstnanci). 

V čerstvě privatizovaných podnicích s řídícím orgánem s méně než 15 členy 

mohou mít zástupci zaměstnanců v řídícím orgánu k dispozici 3 křesla, a to 2 pro členy 

volené všemi zaměstnanci a 1 pro zástupce voleného zaměstnanci - držiteli akcií 

(podílníky). V podnicích s řídícím orgánem majícím alespoň 15 členů mohou zástupci 

                                                           
72 Fulton, L. Worker representation in Europe, Labour Research Department and ETUI (online publication), 
2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/ 
Workplace-Representation . 
73 Kap. C.4 se faktograficky opírá o studii: Fulton, L. Board-level Representation, Worker representation in 
Europe, Labour Research Department and ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-
participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Board-level-Representation . 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Board-level-Representation
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Board-level-Representation
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zaměstnanců obsadit 4 křesla - 3 pro členy volené všemi zaměstnanci a 1 pro členy 

volené zaměstnanci - podílníky (akcionáři).  

Nutno však podotknout, že privatizované podniky, stejně jako všechny ostatní 

firmy, nemají za povinnost přizvat do řídících orgánů zástupce zaměstnanců, tato 

záležitost je v kompetenci akcionářů (usnesení schůze akcionářů, resp. společníků).  

Zástupce zaměstnanců v orgánech společnosti nemůže zároveň zastávat funkci 

jiného voleného zástupce zaměstnanců, tzn., že nemůže například vykonávat 

odborovou funkci nebo být členem rady zaměstnanců.  

Jak již bylo zmíněno výše, členy řídícího orgánu společnosti mohou být rovněž 

zástupci zaměstnanců vlastnících akcie podniku (podíly ve společnosti). Pokud 

zaměstnanci - akcionáři (podílníci) vlastní alespoň 3 % akcií společnosti (3 % podíl ve 

společnosti), je členství alespoň jednoho zástupce těchto zaměstnanců v řídícím orgánu 

společnosti povinné.  

Zákon rovněž stanoví, že 2 až 4 členové rady zaměstnanců (v závislosti na 

počtu vedoucích zaměstnanců v podniku) se mohou účastnit zasedání řídícího orgánu 

společnosti (nebo jednání dozorčího, resp. kontrolního orgánu, pokud je ustaven). 

Pokud v řídícím orgánu společnosti již zástupci zaměstnanců působí, požaduje zákon 

právo účasti pouze pro jednoho zástupce rady zaměstnanců. Zástupci rad zaměstnanců 

v orgánech společností nemají táž práva jako ostatní členové těchto orgánů - 

především nemohou hlasovat. Mohou však vznášet dotazy a požadovat odpověď. 

Právem na informace disponují ve stejném rozsahu jako ostatní členové. 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní 

vyjednávání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Sociální dialog ve Francii má bohatou historii. Opírá se o základní pozitivní rys 

francouzského sociálně politického systému spočívající v existenci odborového 

pluralismu založeného na principu dobrovolného členství v odborových organizacích, 

nezávislých na zaměstnavateli a usilujících o nabytí statutu reprezentativnosti nebo o 

jeho udržení. Značný vliv mají francouzské odbory zejména ve veřejném sektoru, ve 

velkých podnicích obecně a také ve veřejnosti.  

Na straně zaměstnavatelů je významným pozitivním rysem poměrně vysoká 

kapacita organizací zaměstnavatelů budovaných rovněž na principu dobrovolného 

členství (zhruba tři ze čtyř zaměstnavatelů jsou členy některé zaměstnavatelské 

asociace).  

Mezi nepříznivé aspekty sociálního dialogu ve Francii patří slabost vlastní 

členské základny odborů (v poměru k celkovému počtu zaměstnanců dlouhodobě 

nedosahuje ani 10 %), velmi zřídka jsou odbory zastoupeny hlavně v malých firmách.  

Tradičním charakteristickým systémovým prvkem (jenž však v posledních letech 

prochází procesem zásadních změn) je i již zmíněná “presumpce reprezentativnosti” 

pěti největších národních odborových centrál.  

Sociální dialog se ve Francii nikdy neobešel bez napětí mezi hlavními aktéry a 

byl silně ovlivňován legislativně. Zaměstnanecké vztahy ovlivňovalo též působení 
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anarchistů a revolučních socialistů uvnitř odborového hnutí, ale také specifický 

charakter francouzských zaměstnavatelů vyznačujících se sklonem k paternalismu a 

konzervatismu. Těmito faktory bývá vysvětlován tradiční nedostatek vzájemného 

pochopení mezi sociálními partnery i zasahování státu do sociálních záležitostí. 

Neodmyslitelným aspektem francouzského bipartitního sociálního dialogu je, jak 

již bylo naznačeno, významná role vlády, a to zejména při prosazování změn v 

systému kolektivního vyjednávání nebo v souvislosti s dohledem nad institucemi 

společně řízenými odbory a zaměstnavateli. Vláda ve Francii obhajovala sice vždy, bez 

ohledu na politickou orientaci, právo sociálních partnerů na nezávislé kolektivní 

vyjednávání, zároveň však legislativně intervenovala v oblastech svěřených do rozho-

dování aktérů tohoto vyjednávání (a naopak, zaměstnavatelské asociace a odbory 

lobovaly u politických stran a u vlády s cílem získat prostřednictvím právní úpravy, co 

nedokázaly kolektivním vyjednáváním). Během let tak došlo k řadě vládních iniciativ a 

intervencí státu ingerujících do vztahů mezi sociálními partnery, což samozřejmě 

nezůstalo bez odezvy na straně odborů a zaměstnavatelů.  

Jako příklad reakce sociálních partnerů je obvykle zmiňována iniciativa 

výkonného výboru MEDEF, který zveřejnil v listopadu 1999 deklaraci (franc. 

„Refondation sociale campaign”) vyzývající sociální partnery k přijetí nové tzv. sociální 

ústavy (franc. „constitution sociale“) požadující "omezit rozrůstající se, nepřetržité a 

destabilizující zásahy státu" a provést "revizi systému pracovních vztahů pod vedením 

sociálních partnerů". Tento návrh, který vyvolal dlouhotrvající celospolečenskou 

diskusi o úloze sociálních partnerů ve Francii, vycházel z předpokladu, že je třeba 

vyjasnit a redefinovat oprávnění sociálních partnerů a vlády v oblasti sociální ochrany 

a pracovních vztahů. Zaměstnavatelé vměšování vlády do sociálního dialogu mezi 

sociálními partnery a její snahu o dosažení rozhodujícího vlivu ostře kritizovali. 

Deklarovaným stěžejním záměrem zaměstnavatelské reprezentace bylo prosadit lepší 

podmínky pro autonomní decentralizovaný dialog mezi zaměstnavateli a zástupci 

zaměstnanců.  

Nad návrhem MEDEF se v únoru 2000 sešli zástupci pěti hlavních národních 

odborových centrál spolu s reprezentanty organizací zaměstnavatelů a výsledkem 

jejich rozhovorů byl společný seznam osmi hlavních témat pro kolektivní vyjednávání 

v roce 2000. Postupně však okruh účastníků diskusí, původně omezený na národní 

centrály sociálních partnerů, zahrnul nejen většinu odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů, ale i další občanská sdružení ve Francii. Také věcný rámec diskusí, 

zpočátku vymezený problematikou reformy sociálního dialogu, se postupně rozšířil na 

otázky týkající se uspořádání francouzské společnosti vůbec. Vývoj této původně 

zaměstnavatelské iniciativy tak ukazuje, jak poměrně široký ohlas může ve Francii 

problematika sociálního dialogu v některých případech získat. 

D.2 Kolektivní vyjednávání 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

Míra pokrytí kolektivními smlouvami je ve Francii mimořádně vysoká.74 

Například studie DARES (Ředitelství pro výzkum, studie a statistiky, franc. „Direction 

                                                           
74 Následující údaje v kap. D.2.1 jsou převzaty ze studie: Fulton, L. Collective Bargaining, Worker 
representation in Europe, Labour Research Department and ETUI (online publication), 2011, dostupné z: 
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining . 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
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de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques - DARES“) Ministerstva 

práce, sociálních vztahů a solidarity odhadla podíl zaměstnanců v soukromém sektoru 

krytých v roce 2004 kolektivními smlouvami na 97,7%, přičemž většinou (z 90,4 %) se 

jednalo o odvětvové kolektivní smlouvy. Necelá 2 % zaměstnanců byla pokryta pouze 

podnikovými kolektivními smlouvami a pracovní podmínky u 5,4 % zaměstnanců byly 

stanoveny výhradně prostřednictvím právní úpravy. Jak však podotýká další studie 

DARES, mzdový vývoj sjednaný v kolektivních smlouvách se zdaleka netýká většiny 

francouzských zaměstnanců. Například v roce 2004 se mzdový nárůst sjednaný v 

kolektivních smlouvách promítl pouze u 34 % zaměstnanců, u 49 % z celkového počtu 

zaměstnanců byl nárůst mzdy podmíněn kombinací dvou faktorů, a to výší kolektivně 

sjednaného nárůstu a nárůstu vyjednaného individuálně. Výše mzdového růstu u 17 % 

zaměstnanců plně závisela na výsledku individuálního jednání. 

Jednotlivé kolektivní smlouvy se ve většině odvětví sjednávají obvykle pouze za 

určitou kategorii zaměstnanců (vedoucí zaměstnance, administrativní personál, 

dělnické profese apod.). Pokud však jde o takové skupiny zaměstnanců, jako jsou 

zahraniční pracovníci, zaměstnanci na částečný úvazek, zaměstnanci s pracovním 

poměrem na dobu určitou, obecně lze říci, že kolektivní smlouvy se na ně vztahují 

(samozřejmě pouze za předpokladu, že se jich předmět kolektivního vyjednávání 

věcně týká). 

Uvedená míra pokrytí 98 % de facto znamená, že téměř všichni zaměstnanci, 

na něž se vztahuje zákoník práce - což jsou všichni zaměstnanci v celém soukromém 

sektoru a v části veřejného sektoru - jsou kryti kolektivní smlouvou.  

Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné, kolektivní smlouvy se na ně až 

na výjimky (v případě profese řidičů nákladních automobilů, jež se svou povahou ve 

Francii blíží spíše závislé činnosti, nebo u tzv. „zastřešující společnosti“, angl. „umbrella 

companies“, jež v sektoru „self-employed“ představují zcela specifickou problematiku) 

obvykle nevztahují. 

Francouzský decentralizovaný systém kolektivního vyjednávání se v průběhu 

posledního desetiletí rozvíjel především na podnikové úrovni, kde využíval širší auto-

nomie, a to jak vzhledem k omezením daným pracovním právem, tak i kolektivními 

smlouvami uzavíranými na vyšších úrovních. Agenda kolektivního vyjednávání zde 

zaznamenala značný věcný posun a orientovala se spíše směrem k otázkám 

zaměstnanosti a firemní produkce, a to na úkor řešení mzdové problematiky. V této 

souvislosti bývá někdy poukazováno na to, že spíše než zaměstnanecké a odborové 

záležitosti reflektuje kolektivní vyjednávání záležitosti zaměstnavatelů. Prosazuje se 

rovněž trend, kdy na úkor tradičních forem reprezentace zaměstnaneckých zájmů 

odbory se v rámci sociálního dialogu na podnicích více uplatňují mimoodborové formy 

zastoupení a vliv různých protestních skupin.  

D.2.2 Kolektivní vyjednávání na národní úrovni 

Kolektivní smlouvy sjednávané na národní úrovni, tj. s působností na celé 

národní hospodářství (angl. “multi-sector bargaining“, „cross-sector bargaining“), mají 

rámcový charakter. Po období ústupu od vyjednávání na této úrovni v 70. a 80. letech 

nastalo v 90. letech oživení, ale jen v omezeném rozsahu a s důrazem na některé 

otázky (např. na problematiku profesního vzdělávání nebo na problematiku zaměstna-

nosti apod.). 

Lepší podmínky pro kolektivní vyjednávání na národní úrovni poskytla právní 

úprava z ledna 2007, jež vymezila odborům a organizacím zaměstnavatelů 
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transparentnější úlohu při jednáních o nových vládních legislativních iniciativách v 

oblasti pracovních vztahů, zaměstnanosti a vzdělávání zaměstnanců. Každoroční 

zpráva o kolektivním vyjednávání vydávaná ministerstvem práce uvádí, že v roce 

2009 bylo sjednáno 53 kolektivních smluv na národní úrovni,75 zabývajících se mimo 

jiné problematikou vzdělávání zaměstnanců, prací na zkrácenou pracovní dobu a 

důsledky hospodářské krize v oblasti zaměstnanosti. V současnosti kolektivní 

vyjednávání na národní úrovni pokrývá široké spektrum témat včetně sociálního 

zabezpečení a pracovních vztahů. Dokládá to i např. již zmíněná skutečnost, že 

samotná nová právní úprava kolektivního vyjednávání přijatá v roce 2008 a týkající se 

míry podpory nezbytné pro získání statutu reprezentativity na straně odborů, se 

opírala o již uvedenou tzv. “společnou pozici”, národní kolektivní smlouvu dohodnutou 

mezi nevětšími národními odborovými organizacemi a vrcholovými zaměstnavatelskými 

konfederacemi v dubnu 2008. Kolektivní smlouvy sjednané na národní úrovni 

v poslední době zahrnují také úpravu problematiky stresu v zaměstnání, úpravu otázek 

modernizace pracovního trhu, celoživotního vzdělávání a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci.  

D.2.3 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Uzavřená odvětvová kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnava-

tele, kteří jsou členy zaměstnavatelské asociace, jež smlouvu sjednala, a musí být 

aplikována na všechny zaměstnance těchto zaměstnavatelů. Předmětem vyjednávání 

(roční frekvenci a předmět kolektivního vyjednávání stanoví zákon, aniž by ovšem 

kolektivní smlouva s daným obsahem musela být nutně uzavřena) na této úrovni jsou 

mzdy a struktura mezd, rovnoprávnost žen v zaměstnání, finanční participace 

zaměstnanců, pracovní doba a další pracovní podmínky. 

Odvětvové kolektivní smlouvy pokrývají hlavně segment středních a malých 

podniků. Roční zpráva ministerstva práce pro rok 2009 věnovaná kolektivnímu 

vyjednávání uvádí, že bylo uzavřeno 1 108 odvětvových kolektivních smluv, z toho 

však jen 421 obsahovalo ustanovení o mzdovém navýšení76 a pouze v některých 

případech byly mzdové dohody provázány s hlavní kolektivní smlouvou (jestliže odbory 

a organizace zaměstnavatelů již uzavřely kolektivní smlouvu zahrnující mzdovou 

oblast, mají za povinnost vést jednou ročně vyjednávání o mzdových tarifech a 

v pětiletých intervalech vyjednávat o klasifikaci zaměstnání). Kromě toho skutečný 

význam pro stanovení mezd měly pouze některá z těchto mzdových ujednání, neboť 

v řadě případů byly minimální mzdové tarify sjednány pod úrovní národní minimální 

mzdy, která pak takové mzdové tarify zneplatnila. Zpráva o kolektivním vyjednávání 

rovněž uvádí, že ještě na konci roku 2008 téměř 20 % z 276 odvětvových kolektivních 

smluv pokrývajících alespoň 5 000 zaměstnanců obsahovalo minimální mzdové tarify 

pod úrovní národní minimální mzdy (v roce 2008 to bylo 20 % a v roce 2007 28 %).77 

Předmětem vyjednávání byly dále různé typy bonusů, problematika vzdělávání, 

důchodová problematika, otázky pracovních smluv a problematika rovných příležitostí 

žen a mužů v zaměstnání.  

                                                           
75 Viz: Fulton, L. Collective Bargaining, Worker representation in Europe, Labour Research Department and 
ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-

Relations/Countries/France/Collective-Bargaining . 
76 viz: Fulton, L. Collective Bargaining, Worker representation in Europe, Labour Research Department and 
ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-
Relations/Countries/France/Collective-Bargaining . 
77 Tamtéž. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
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D.2.4 Kolektivní vyjednávání na podnikové a regionální úrovni 

Kolektivní vyjednávání probíhající v podnikové sféře má ve Francii bohatou 

tradici, nejčastější je ve velkých firmách. Rozvoj kolektivního vyjednávání na podnicích, 

k němuž došlo zejména v oblasti pracovní doby a mezd, se urychlil v souvislosti se 

schválením zmíněné právní úpravy z roku 2004 a rozšířením rovněž již zmíněných 

derogačních smluv. Naopak, ke kolektivnímu vyjednávání na regionální nebo místní 

úrovni dochází ve Francii zřídka, častěji se s ním lze na těchto úrovních setkat pouze 

v kovoodvětví a ve stavebnictví.78  

Obdobně jako na odvětvové úrovni kolektivního vyjednávání platí i pro 

kolektivní vyjednávání na podniku (působí-li zde odborový delegát, tzn. v zásadě ve 

firmách s více než 50 zaměstnanci) povinnost zaměstnavatele vyjednávat jednou 

ročně o stěžejních tématech jako jsou mzdy, pracovní doba a organizace práce. Pokud 

jde o povinnost zahrnout do vyjednávání také další témata, jako jsou genderová 

rovnost v zaměstnání, schémata zaměstnaneckého spoření, opatření na pomoc tělesně 

nebo duševně postiženým zaměstnancům apod., platí, že pokud již byly uzavřeny 

smlouvy upravující tyto otázky, není třeba je po dobu tří let měnit. Povinnost 

vyjednávat o dalších otázkách, jako je dovolená zaměstnanců nebo jejich vzdělávání, 

sociální partneři na podniku nemají.  

Neplnění výše uvedené zákonné povinnosti kolektivně vyjednávat ve 

vymezených věcných oblastech je (na rozdíl od úpravy platné pro odvětvovou úroveň) 

sankcionováno peněžní pokutou. Přitom ovšem smluvní strany povinnost uzavřít 

podnikovou kolektivní smlouvu samozřejmě nemají, takže zaměstnavatelé požadavku 

vyjednávat mohou vyhovět i tehdy, jestliže po seznámení se s odborovými požadavky 

stanoví mzdové a ostatní podmínky jednostranně (tj. jednostranným rozhodnutím 

zaměstnavatele).  

Právní úprava přijatá v roce 2004 umožňuje podnikovým kolektivním smlouvám 

odchýlit se od odvětvové smlouvy tam, kde to odvětvová kolektivní smlouva výslovně 

nezakazuje, s výjimkou stěžejních oblastí vyjednávání, jako je např. výše minimálního 

mzdového tarifu, kde jsou odchylky zakázány. Právní úprava přijatá v roce 2008 pak 

pro účely úpravy pracovní doby upřednostňuje podnikové kolektivní smlouvy před 

kolektivními smlouvami odvětvovými.  

Již zmíněná resortní zpráva o kolektivním vyjednávání pro rok 2009 uvádí, že 

v daném roce bylo ve Francii uzavřeno 28 185 podnikových kolektivních smluv, tj. o 

3,8 % více než v roce 2008.79 Přitom většina těchto smluv se soustředila na otázky 

odměňování včetně bonusů, následovala skupina kolektivních smluv obsahujících 

úpravu pracovní doby a problematiky finanční účasti zaměstnanců. Pokud jde o rok 

2008, podle údajů DARES se zúčastnilo kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni 

16,8 % firem s 10 a více zaměstnanci, které ve Francii zaměstnávaly celkem 63,9 % 

zaměstnanců.80 

  

                                                           
78 Schulten, T., Changes in national collective bargaining systems since 1990, Eurofound, 2005, dostupné 
z:http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/study/tn0503102s.htm, příspěvek Francie viz: Dufour, 
Ch., Changes in national collective bargaining systems since 1990, case of France. 
79 Fulton, L. Collective Bargaining, Worker representation in Europe, Labour Research Department and ETUI 
(online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-
Relations/Countries/France/Collective-Bargaining . 
80 Tamtéž. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/study/tn0503102s.htm
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Collective-Bargaining
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D.2.5 Kolektivní vyjednávání v malých a středních podnicích 

Ve Francii působilo v roce 2004 celkem téměř 2,5 milionu malých a středních 

firem (SMEs), včetně subjektů bez zaměstnanců. Podle údajů publikovaných EIRO 

sestávala velikostní struktura resortu k 1. lednu 2004 z 836 600 podniků s méně než 

10 zaměstnanci, 56 100 podniků s 10 až 50 zaměstnanci, 23 700 firem s 50 až 250 

zaměstnanci, celkem tedy z 916 400 malých a středních zaměstnavatelů.81 V roce 2008 

tvořilo sektor SMEs (s vyloučením podnikatelů bez zaměstnanců) podle údajů EIRO82 

téměř 990 000 podniků v kategorii do 9 zaměstnanců včetně, cca 168 000 podniků ve 

velikostní kategorii 10 až 49 zaměstnanců, cca 26 000 firem v kategorii 50 až 200 

zaměstnanců a konečně téměř 7 340 podniků s více než 200 zaměstnanci.  

Pokud jde o pracovní podmínky, z pohledu zaměstnanců zaostává sektor SMEs 

ve srovnání s velkými podniky zejména v oblasti odměňování (podle odborných 

odhadů jde v průměru cca o 20 %).83 Například zaměstnanci v typických adminis-

trativních profesích (kteří jsou v podmínkách SMEs často vystaveni všestrannějším 

požadavkům na kvalifikaci, hlavně pokud jde o praktické dovednosti, než ve velkých 

podnicích) sice nemusí nutně pobírat přímo nižší mzdu, zato však na tom bývají hůře 

v oblasti zaměstnaneckých benefitů (např. doplňkového zdravotního a penzijního 

pojištění, různých sociálních výhod apod.). V části SMEs může také být z pohledu 

zaměstnanců méně výhodná pracovní doba (podniky s méně než 20 zaměstnanci 

nebyly nuceny zavést 35hodinový pracovní týden, takže zde může stále platit 

39hodinová týdenní pracovní doba). Obecně v sektoru SMEs, pokud jde o pracovní 

podmínky, platí úměra, že čím menší je zaměstnavatel, tím širší okruh pracovních 

vztahů je regulován přímo právní úpravou (a opačně, na podniky s větším počtem 

zaměstnanců se úprava sjednaná v kolektivních smlouvách, jež překračuje základní 

rámec obecně závazných právních předpisů, vztahuje častěji). 

Podle údajů EIRO dosahuje podíl SMEs na celkové organizovanosti zaměstnava-

telů ve Francii stabilně cca 60 %.84 Z organizací zaměstnavatelů disponujících 

reprezentativitou působí v sektoru SMEs všechny tři největší národní zaměstnavatelské 

konfederace, a to MEDEF, CGPME a UPA, přičemž v kolektivním vyjednávání se nejvíce 

angažuje CGPME.  

Pokud jde o odbory, angažuje se v kolektivním vyjednávání v sektoru SMEs 

všech pět reprezentativních národních odborových centrál. Míra odborové organizova-

nost i v malých a středních podnicích je však ve Francii velmi nízká - EIRO uvádí85 

odhadem průměrně 2 % odborově organizovaných zaměstnanců ve SMEs. Členství 

v odborech lze mezi zaměstnanci ve větší míře zaznamenat až v podnicích se 100 a 

více zaměstnanci. Přitom spíše než v závislosti na konkrétním hospodářském odvětví 

závisí zastoupení odborů ve SMEs na regionálních a místních historických faktorech.  

                                                           
81 Údaje o sociálním dialogu v segmentu SMEs k roku 2004 v rámci EU viz ve studii zpracované na základě 
národních příspěvků: Edwards, P., Ram, M. Employment relations in SMEs, Eurofound, 2006, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/study/tn0602101s.htm . Situaci ve Francii je věnován 
národní příspěvek: Dufour, Ch., Questionnaire on IR in SMEs. 
82 Viz Schulze-Marmeling, S., France: Employment, Industrial Relations and Local Partnership, Eurofound, 
2011, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1010039s/fr1010031q.htm. 
83 Viz Dufour, Ch. Questionnaire on IR in SMEs, Eurofound, 2006. 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/study/tn0602101s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1010039s/fr1010031q.htm
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Významnější úlohu než odbory hrají v sektoru SMEs rady zaměstnanců, jež 

přicházejí v úvahu obvykle již u podniků s 50 a více zaměstnanci, což je dlouhodobý 

trend. 

Všechny SMEs jsou vázány odvětvovými kolektivními smlouvami. Většina těchto 

smluv výslovně zmiňuje potřebu odborného vzdělávání zaměstnanců SMEs, jež zde 

často trpí nedostatkem finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely. Rámec v této 

oblasti stanovila kolektivní smlouva uzavřená na národní úrovni v lednu 2009. Na 

tomto základě sociální partneři sjednali řadu kolektivních smluv, zaměřených na 

odborné vzdělávání zaměstnanců SMEs, v regionech a departmentech. 

D.2.6 Kolektivní vyjednávání v segmentu nadnárodních firem86 

Nadnárodní společnosti hrají v sociálním dialogu ambivalentní roli. Na jedné 

straně bývají ve svém podnikání často profitabilní a zaměstnancům nabízejí 

nadprůměrné pracovní a zejména mzdové podmínky. Většina z těchto firem (alespoň 

větší část těch se sídlem ve Francii, jak odhaduje francouzský příspěvek ke studii EURO 

zabývající se touto oblastí) se vyznačuje převážně příznivým postojem k vyjednávání 

s odbory, jež se tak vzhledem k významu těchto společností mohou spolehnout na 

poměrně silnou podporu. Na druhé straně přináší působení těchto nadnárodních 

společností někdy nejistotu a napětí v oblasti zaměstnanosti, a také odbory bývají při 

mobilizaci zaměstnanců a veřejného mínění pro zachování pracovních míst v těchto 

společnostech často neúspěšné. Pro odborové strategie je v takových situacích typické, 

že využívají aktivizace zaměstnanců a francouzského veřejného mínění s cílem 

transformovat konflikt do politické roviny. V případech velkých původně francouzských 

nadnárodních společností, jako je například Alstom, bývají ještě odbory úspěšné, ale u 

cizích společností, jako byl např. případ uzavření oceláren Arcelor-Mittal v Gandrange, 

jejich úsilí často selhává.  

Problematika vlivu nadnárodních společností na kolektivní vyjednávání ve 

Francii se zatím nestala předmětem soustavného výzkumu, takže řada údajů 

relevantních pro tuto oblast doposud bohužel chybí (s výjimkou některých disponibil-

ních statistických údajů týkajících se však pouze společností s jiným než francouzským 

vlastníkem). Následující informace pocházejí z výsledků šetření EIRO publikovaných 

v roce 2009. 

Podle statistiky Eurostat zaměstnávaly tyto cizí společnosti ve Francii v roce 

2005 19 % disponibilní pracovní síly v nefinančním sektoru. Podle údajů Národního 

institutu statistických a ekonomických studií (franc. "Institut national de la statistique 

et des études économiques, INSEE“, angl. „National Institute of Statistics and 

Economic Studies“) zaměstnávaly v roce 2003 tyto cizí nadnárodní společnosti 14 % 

pracovní síly působící v nefinančním sektoru (13 % pracovní síly nefinančního sektoru 

v roce 2000). Podle statistik ministerstva průmyslu pro rok 2006 bylo v cizích 

společnostech zaměstnáno 35 % disponibilní pracovní síly v odvětví průmyslu (36 % v 

roce 2005, 35 % v roce 2004 a 2003, 33 % v roce 2002). 

Míra pokrytí segmentu nadnárodních společností působících ve Francii kolektiv-

ními smlouvami je - už vzhledem k obecně aplikovanému rozšiřování závaznosti 

odvětvových kolektivních smluv na všechny zaměstnavatele- vysoká. Bez ohledu na 

velikost podniku přesahuje 97 % v soukromém sektoru (99 % v průmyslu), pouze ve 

                                                           
86 Kap. D.2.6 se faktograficky opírá o studii: Rehfeldt, U. France: Multinational companies and collective 
bargaining, Eurofound, 2009, dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/TN0904049s/ 
fr0904049q.htm . 
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službách je poněkud nižší (v obchodních službách činí 94 % a v osobních službách 89 

%). 

Některé z nadnárodních společností, zvláště těch pod francouzskou kontrolou, 

vnesly do kolektivního vyjednávání nové problémové okruhy, zejména otázky 

environmentálního firemního managementu a sociální odpovědnosti. To někdy vede ke 

kolektivnímu vyjednávání na nadnárodní úrovni a uzavírání nadnárodních kolektivních 

smluv. Na této úrovni kolektivního vyjednávání sehrávají nadnárodní společnosti 

ovládané francouzským kapitálem důležitou roli, ať už v evropském nebo globálním 

měřítku.  

Velké společnosti mají ve francouzských organizacích zaměstnavatelů (zvláště v 

MEDEF) tradičně významný vliv. Ve sféře nadnárodních společností se ale angažují 

také francouzské odbory. Některé vrcholové odborové konfederace se např. podílely 

na uzavírání nadnárodních kolektivních smluv (jež zástupci těchto konfederací 

kontrasignovali), a to kolektivní smlouvy sjednané v roce 2004 v Renaultu, v Électricité 

de France (EDF) v roce 2005, v PSA Peugeot Citroën v roce 2006, ve France Telecom 

(rovněž v roce 2006), ve finanční společnosti AXA (2005), v zásilkové a logistické 

společnosti GeoPost (2005), u poskytovatele infrastrukturních služeb GDF SUEZ (tři 

smlouvy v roce 2007). Uzavírání nadnárodních kolektivních smluv (za zaměstnance) 

zamýšlejí francouzské odbory učinit svou výhradní doménou.  

V sektoru působí rovněž cizí obchodní podnikatelská zastoupení, např. Americká 

obchodní komora nebo Francouzsko-německá obchodní a průmyslová komora apod. 

(některé tyto organizace se zformovaly do společného uskupení - federace cizích 

obchodních komor působících ve Francii). Do oblasti sociální dialogu však (alespoň 

oficiálně) nezasahují, jejich působištěm je především poskytovat bilaterální podnikatel-

ský ekonomický servis v mezinárodním měřítku, jenž zahrnuje tradičně také informace 

o systému sociálního dialogu, zejména pokud jde o jeho právní úpravu. 

 

E. Tripartitní sociální dialog87 

Francouzský tripartitní sociální dialog je považován celkově za slabý (na druhé 

straně ale výsledky bipartitního vyjednávání často slouží vládě jako předloha některých 

vlastních legislativních návrhů a řešení). Hlavní platformou, jejímž prostřednictvím se 

mohou sociální partneři ve Francii pokusit ovlivnit vládní rozhodnutí, je Rada pro 

ekologii, ekonomiku a sociální věci, zkráceně CESE (franc. „Conseil économique, social 

et environmental“, angl. „Environmental, Economic and Social Council“), čistě konzul-

tativní orgán, jehož členy jsou vedle sociálních partnerů rovněž zástupci dalších 

občanských sdružení (např. spotřebitelských) a odborníci nominovaní vládou. 

Konzultace v rámci CESE slouží vládě v zásadě jako příležitost pro testování odhodlání 

opozice čelit vládním opatřením. Svým složením a charakterem jednání zůstává tato 

platforma prostředím vhodným spíše pro objasňování vládní politiky a poskytování 

informací o jednotlivých vládních opatřeních než pro sjednávání konsenzuálních 

stanovisek.  

Konzultace nemají závazný charakter a do roku 2006, respektive 2007 probíhaly 

častěji pouze v období zavádění zásadních sociálních reforem (např. důchodové 

                                                           
87 Kap. E se faktograficky opírá zejména o studii: FRANCE Industrial relations profile, Eurofound, 2010, 
dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_4.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france_4.htm
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reformy v roce 2003 nebo o rok později zdravotnické reformy apod.). V lednu 2007 

však přijal francouzský parlament zákon zaměřený na modernizaci sociálního dialogu 

(franc. „La loi de modernisation du dialogue social”, angl. „Law on modernising social 

dialogue“). Nová právní úprava nařizuje povinné konzultace, předcházející jakýmkoli 

vládním reformním návrhům v oblasti individuálních a kolektivních pracovních vztahů, 

zaměstnanosti a profesního vzdělávání. Uvedené věcné okruhy mohou být předmětem 

kolektivního vyjednávání na národní úrovni - na rozdíl od jiné problematiky, jež do 

působnosti nové právní úpravy včetně související konzultační procedury zahrnuta 

nebyla, přestože její řešení rovněž může - byť nepřímo - ovlivnit oblast pracovních 

vztahů (např. otázka sociální ochrany nebo daňová problematika). 

Zákon stanoví, že jakékoliv reformní kroky týkající se pracovních vztahů, 

zaměstnanosti a profesního vzdělávání, musí být prioritně předmětem konzultací 

s odborovými a zaměstnavatelskými centrálami na národní úrovni. Vláda je povinna 

poskytnout sociálním partnerům písemnou informaci obsahující identifikaci problému, 

cíle a alternativní návrhy řešení. Sociální partneři poté mohou rozhodnout, zda zamýš-

lejí zahájit vyjednávání a odhadnout, kolik času budou potřebovat, aby dosáhli dohody 

(uzavřeli kolektivní smlouvu). Tato procedura nemusí být uplatněna v případě krizové 

situace (kdy je třeba jednat operativně). V takových případech však může dojít k tomu, 

že rozhodnutí o rozšíření bude soudně napadeno a vláda je bude nucena obhajovat. 

Při přípravě návrhu zákona spadajícího do působnosti konzultační procedury 

není vláda povinna převzít obsah kolektivní smlouvy jako celek. Musí však předložit 

návrhy vládních zákonů, a to v závislosti na předmětné problematice, k posouzení 

následujícím konzultativním orgánům (od původně zamýšleného sjednocení tří těchto 

samostatných orgánů do jediného - „výboru pro sociální dialog“ vláda upustila). Návrhy 

zákonů upravujících pracovní vztahy přísluší k projednání v Národní komisi pro 

kolektivní vyjednávání, návrh týkající se zaměstnanosti pak Hlavnímu výboru pro 

zaměstnanost (franc. „Comité supérieur de l´emploi“, angl. „Higher Employment 

Committee“) a návrh upravující otázky dalšího vzdělávání zaměstnanců Národní radě 

pro celoživotní odborné vzdělávání (franc. „Conseil national de la formation 

professionnelle tout au long de la vie“, CNFPTLV, angl. „National Council for Lifelong 

Vocational Training“). Sociální partneři zastoupení v těchto orgánech (zaměstnavatelé 

a odbory na základě důsledně paritního principu) mají potom možnost vyhodnotit 

vládní návrhy a rozhodnout, zda jsou v souladu s příslušnou kolektivní smlouvou, 

případně nakolik jsou s ní v rozporu. Na tomto základě pak mohou vyjádřit své názory 

a předkládat stanoviska.  

Podle citovaného zákona je vláda povinna každoročně předkládat již zmíněné 

Národní komisi pro kolektivní vyjednávání informaci o zamýšlených hlavních směrech 

vládní politiky v příslušných oblastech a seznámit ji s programem změn plánovaných k 

zavedení v příštím roce. Musí také formálně konzultovat legislativní návrhy. Naopak 

sociální partneři musí představit dosažený pokrok v kolektivním vyjednávání a program 

nadcházejících jednání. Vláda je potom povinna seznámit parlament s ročním 

přehledem o stavu konzultací za uplynulý rok. 

Výše zmíněné účasti a kompetence sociálních partnerů zdaleka nevyčerpávají 

všechny aspekty zapojení národních odborových centrál a organizací zaměstnavatelů 

do sociálního dialogu na národní úrovni. Kromě již uvedených je ještě třeba zmínit 

participace sociálních partnerů na národní úrovni při řízení stěžejních sociálních 

systémů, jako je veřejné zdravotní pojištění, podpora v nezaměstnanosti a sociální 

péče. Zaměstnavatelé a odbory sehrávají rovněž zásadní roli v doplňkovém soukro-

mém zdravotním pojištění a penzijních plánech a účastní se též systému profesního 

vzdělávání. Tripartitní sociální dialog probíhá i na regionální a místní úrovni.  
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Irsko 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 

Irsko leží v severozápadní Evropě a zaujímá rozlohu 70 273 m2, tj. zhruba pěti 

šestin území stejnojmenného ostrova v sousedství Velké Británie. Má téměř 4,6 milionu 

obyvatel.  

Samostatnost země byla jednostranně vyhlášena při Velikonočním povstání 

v roce 1916 a potvrzena irským parlamentem v roce 1919. Po střetu mezi Irskou 

republikánskou armádou a silami Království Velké Británie ve válce o nezávislost došlo 

v prosinci 1922 na základě anglo-irské dohody k politickému rozdělení ostrova na 

Severní Irsko a Irský svobodný stát, který se stal samostatným členem Společenství jako 

nominální konstituční monarchie. V roce 1949 byla odstraněna poslední formální role 

panovníka a název státu byl změněn na Irsko (Éire).88 V roce 1973 se Irsko připojilo k 

Evropskému společenství, dnes patří mezi členy Evropské unie, jež vstoupily 

do měnové unie. Kromě toho je členem OECD a OSN. S ohledem na svou neutrální 

politiku nevstoupilo do NATO, podílí se však na mírových operacích OSN. 

Irsko je malou otevřenou ekonomikou, jež je zcela závislá na mezinárodním 

obchodu a přímých investicích ze zahraničí, především ze strany amerických nadná-

rodních korporací. Země tradičně patřila k nejchudším evropským státům s rozsáhlou 

emigrací, hospodářství bylo závislé na zemědělství, jež bylo vystaveno nestabilním 

ostrovním klimatickým podmínkám. Dlouhotrvající hospodářská krize vyústila 

v radikální ekonomické reformy v 80. letech 20. století, jež přispěly k nastartování 

hospodářského vzestupu Irska. Od poloviny 90. let pak irská ekonomika zaznamenala 

bezprecedentní dynamiku vývoje včetně vysokého nárůstu počtu pracovních příležitostí 

a celkové zaměstnanosti. Nezaměstnanost v té době poklesla na zhruba 4,4 %. V roce 

2007 činila míra nezaměstnanosti 4,6 %, což bylo o 2,5 p. b. méně, než tehdejší 

průměr EU-27. V roce 2008 mělo Irsko pátý nejvyšší hrubý domácí produkt na osobu 

v Evropě a sedmý nejvyšší HDP na osobu vzhledem k paritě kupní síly. V posledních 

letech se země stala atraktivní destinací pro zahraniční imigranty, kteří dnes tvoří při-

bližně 10 % populace. Dochází rovněž k návratu dřívějších vystěhovalců zpět do vlasti. 

Díky imigraci a vysoké porodnosti roste počet obyvatel o více než 2 % ročně a jde tak 

o nejrychleji rostoucí populaci v Evropě. Během roku 2008 byla nicméně ekonomika 

výrazně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí a došlo k nárůstu nezaměstnanosti. 

V polovině roku 2009 již „Central Statistics Office“, CSO (Ústřední statistický úřad)89 

deklaroval nezaměstnanost na úrovni 11,8 % [Dobbins 2009]. Přesto činil HDP 

v přepočtu na osobu v roce 2010 38 816 USD, což je zhruba o čtvrtinu více, než je 

evropský průměr. 

V posledních desetiletích byl hospodářský růst Irska založen zejména na 

výrazném růstu zaměstnanosti ve stavebnictví a v sektoru služeb. Na tvorbě HDP se 

nejvýznamněji podílejí služby (49 %) a průmysl (46 %). Nejdůležitějšími odvětvími 

zpracovatelského průmyslu jsou chemický, petrochemický, elektronický, kovozpracu-

jící, nábytkářský a potravinářský průmysl. V posledních letech nabyla na významu 

výroba výpočetní techniky, léčiv a zdravotnických přístrojů. Významnou roli hraje 

                                                           
88 V tomto znění je název státu uveden v ústavě a používán vládou a Evropskou unií. 
89 Viz http://www.cso.ie/en/index.html. 

http://www.cso.ie/en/index.html
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rovněž produkce dopravních prostředků. Zemědělství tvoří v současnosti jen zhruba 5 

% HDP. Tento vývoj vyústil ve dvojí charakter irské ekonomiky, v níž vedle sebe stojí 

moderní a tradiční odvětví, přičemž tradiční průmysl se dostává pod tlak nízkých 

nákladů práce ve východní Evropě a Asii, což vede k hromadnému propouštění 

průmyslových dělníků. 

 

B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání 

Systém pracovních vztahů byl v Irsku tradičně charakterizován minimálním 

rozsahem legislativních a vládních intervencí v rámci kolektivního vyjednávání. Vyvinul 

se z britského a v oblasti kolektivních pracovních vztahů byl založen spíše na právní 

imunitě aktérů než na právní regulaci. Během posledních 20 let se však zejména pod 

vlivem evropského práva irský systém pracovních vztahů poměrně výrazně změnil. 

Docházelo k postupné erozi principu nezávislosti a dobrovolnosti a naopak k dalšímu 

prohlubování právní kodifikace standardů pracovních vztahů, zejména zaměstnanec-

kých práv založených na osobních právech.90  

Jedním z důsledků širšího zakotvení individuálních zaměstnaneckých práv 

v irském právním řádu je stále složitější systém institucí oprávněných rozhodovat ve 

sporných případech, k nimž došlo z pohledu platné právní úpravy v kvazizákonném 

stavu. Důsledkem je stále častější odklon od kolektivního vyjednávání k řešení 

individuálních sporů právní cestou, provázený podstatným nárůstem počtu zaměst-

nanců uplatňujících individuální nároky. Nicméně práva založená legislativně předsta-

vují pouze minimální standard, takže v některých oblastech je běžné, že uzavírané 

kolektivní smlouvy nabízejí zaměstnancům lepší podmínky.91 Současně však má výše 

zmíněný nárůst legislativy v oblasti zaměstnaneckých práv nepříznivé konsekvence 

z hlediska odborů, neboť je provázen poklesem odborové organizovanosti. V oblasti 

kolektivních pracovních vztahů zůstává nezávislost postupu sociálních partnerů vůdčím 

principem, přesto i zde dochází k posunu ve prospěch formálně právní úpravy. Nové 

právní postupy v oblasti pracovněprávních vztahů zavedené v období 2001-2004 

umožnily odborům obracet se na soud s požadavky na právně závazné stanovení 

mzdy a dalších pracovních podmínek v případech, kdy postup založený na principu 

dobrovolnosti nemohl být uplatněn.92 

Irský systém pracovních vztahů je značně závislý na procedurálním řešení sporů 

z kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv. Stát proto postupně zřídil řadu 

institucí, jež mají přispět k udržení sociálního smíru v zemi. Nejvýznamnější z nich, 

„Labour Court“ (Pracovní soud), je nezávislý tripartitiní orgán, který původně vznikl 

k podpoře kolektivního vyjednávání pomocí mediačních a rozhodčích služeb. Sestává z 

9 členů - předsedy, dvou místopředsedů, tří zástupců zaměstnanců a tří zástupců 

                                                           
90 Týká se to např. problematiky neplatné výpovědi, poskytování kompenzací při propouštění v případě 
nadbytečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uplatnění principu rovnosti a nediskriminování v 
pracovněprávních vztazích, ochrany mateřství, rodičovské dovolené a dovolené při adopci dítěte, atypických 
pracovních vztahů a úpravy pracovní doby. 
91 Typicky v oblasti hromadného propouštění, kde odbory pro zaměstnance pravidelně vyjednávají 
výhodnější podmínky finanční kompenzace, než je zákonné minimum ve výši dvou týdenních platů za každý 
odpracovaný rok. 
92 Šlo především o případy, kdy zaměstnavatelé odbory pro účely kolektivního vyjednávání za partnery 
neuznávají - viz dále. 
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zaměstnavatelů. Členové Labour Court jsou jmenováni ministrem pro podnikání, 

obchod a zaměstnanost (angl. „Minister for Enterprise, Trade and Employment“). 

Povinností soudu je řešit pracovní spory, a to na žádost zástupců zaměstnanců nebo 

zaměstnavatele, a na základě vlastního posouzení vydávat doporučení (jež ovšem 

postrádá právní závaznost).  

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování  

Odborové sdružování a pracovní vztahy se v Irsku po dlouhou dobu řídily 

stejnou právní úpravou jako ve Velké Británii. Po osamostatnění Irské republiky se 

však Irsko postupně začalo přiklánět k systému, který se vyznačoval vyšší mírou 

regulace pracovních vztahů, než je tomu v Británii. Již v rozmezí let 1941-1976 byla 

přijata řada zákonů týkajících se regulace aktivit odborů i pracovních vztahů, avšak 

současný rámec irského systému sociálního dialogu byl ustaven teprve v důsledku 

významných reforem uskutečněných v roce 1990 na základě Zákona o pracovních 

vztazích (Industrial Relations Act) (Neal 2005). 

Již v roce 1955 Irsko ratifikovalo jednu z klíčových konvencí (Konvence č. 87) 

Mezinárodní organizace práce (ILO), týkající se svobody sdružování. Ta garantuje 

zaměstnancům i zaměstnavatelům právo sdružovat se v organizacích dle vlastního 

uvážení, aniž by museli žádat o povolení. Samotné tyto organizace mají nárok stanovit 

si vlastní pravidla a stanovy, volit si své funkcionáře a organizovat administrativní 

funkce organizace bez zásahů veřejných autorit. Musí při tom však respektovat 

národní právní rámec, který nesmí být v případě ratifikace v rozporu s Konvencí. 

Ratfikací uvedené Konvence se Irská republika zavázala zaručit zaměstnancům i 

zaměstnavatelům právo svobodně se sdružovat.93 

V roce 2003 Irsko implementovalo zákonem evropskou konvenci o lidských 

právech (angl. „European Convention on Human Rights Act“). Tento zákon obsahuje 

článek 11, který garantuje každému jedinci svobodu sdružování s ostatními, včetně 

vytváření odborů a členství v nich za účelem ochrany vlastních zájmů. Tomuto právu 

nesmějí být kladeny překážky s výjimkou situací, kdy by sdružení ohrožovalo národní 

či veřejnou bezpečnost, pořádek, zdraví, morálku, práva a svobody ostatních.94 

Právo být členem odborové organizace je chráněno také ústavou v rámci záruk 

týkajících se svobody sdružování. Toto právo však automaticky neznamená, že by 

zaměstnavatel měl povinnost uznat odbory za partnera a jednat s nimi (Dobbins 2009), 

naopak, zaměstnavatelé mohou na pracovišti odbory neuznat (pro účely kolektivního 

vyjednávání)95.  

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

Systém kolektivního vyjednávání v Irsku bývá označován jako voluntaristický 

(resp. autonomní, nezávislý) - je založen na principu dobrovolnosti a nezávislosti na 

státu. V tomto systému stát pouze usnadňuje proces kolektivního vyjednávání a 

                                                           
93 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Association_and_Protection_of_the_Right_to_Organise_ 
Convention. 
94 Viz http://www.irishstatutebook.ie/2003/en/act/pub/0020/sched1.html#sched1. 
95 Oba právní instituty - právo na svobodné sdružování a uznávání odborů zaměstnavateli pro účely 
kolektivního vyjednávání - spolu v současné době ani formálně ani v praxi provázány nejsou. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Association_and_Protection_of_the_Right_to_Organise_%20Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Association_and_Protection_of_the_Right_to_Organise_%20Convention
http://www.irishstatutebook.ie/2003/en/act/pub/0020/sched1.html%23sched1
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poskytuje podporu při řešení případných sporů (Dobbins, 2005). Tento model byl do 

nástupu ekonomické krize v roce 2008 považován za funkční a úspěšný, přestože 

podle kritiků byl doprovázen rostoucí příjmovou nerovností a ve srovnání s jinými 

evropskými zeměmi také nízkými veřejnými výdaji. Během posledních 10 let se 

projevují sílící tendence k širšímu uplatnění kolektivního pracovního práva (Dobbins, 

2009).  

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Kolektivní vyjednávání probíhá na třech úrovních - podnikové, odvětvové a 

národní. Od roku 1987 do roku 2009 byla nejdůležitější platformou pro vyjednávání o 

mzdách a pracovní době národní tripartita a kolektivní vyjednávání na národní úrovni 

mělo největší význam. V uvedeném období byl v Irsku uplatňován značně centralizo-

vaný systém kolektivního vyjednávání, v současnosti se však např. s kolektivním 

vyjednáváním o mzdách lze setkat nejčastěji na podnikové úrovni (viz kap. D.2.2). Na 

úrovni odvětvové se s výjimkou stavebnictví kolektivní vyjednávání odehrává jen 

zřídka (EIRO, 2009a, Dobbins, 2009). 

Kolektivní smlouvy mohou být uzavírány kdykoli během kalendářního roku, a to 

obvykle na dvanáctiměsíční období. Specifický rytmus do vyjednávacího cyklu vnesly 

národní kolektivní smlouvy, jež byly zpočátku uzavírány na tříleté období, poslední 3 

smlouvy však byly uzavřeny jen na 18, 27 a 21 měsíců.96 

Uzavírání kolektivních smluv zůstává v zásadě založeno na principu svobodné 

úvahy smluvních partnerů, nicméně počet právně závazných prvků postupně narůstá 

(Dobbins 2009). Základními prameny práva v této oblasti je (Kerr, 2005): 

 soubor zákonů „Trade Union Acts“ z let 1941,97 197198 a 197599, regulujících 

podmínky účasti odborových organizací na kolektivním vyjednávání. V souladu 

s těmito právními předpisy se může kolektivního vyjednávání zúčastnit pouze 

odborová organizace splňující určité podmínky (viz níže) 

 soubor zákonů „The Industrial Relations Act“ z let 1946,100 1969,101 1976,102 

1990103, které upravují předcházení kolektivním sporům a jejich řešení.  

Kolektivního vyjednávání se v souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou 

zúčastnit a kolektivní smlouvu uzavřít pouze odborové organizace, jež jsou držitelem 

vyjednávací licence (angl. „negotiation licence“104). Žadatel o licenci musí alespoň 18 

měsíců před podáním žádosti zveřejnit tento svůj záměr a uložit u soudu depozitum v 

požadované výši (výše depozita se odvíjí od počtu členů organizace)105. Musí rovněž 

                                                           
96 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
97 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1941/en/act/pub/0022/index.html . 
98 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1971/en/act/pub/0033/index.html. 
99 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1975/en/act/pub/0004/index.html. 
100 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1946/en/act/pub/0026/index.html. 
101 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1969/en/act/pub/0014/index.html. 
102 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1976/en/act/pub/0015/index.html. 
103 Úplné znění viz např. http://www.irishstatutebook.ie/1990/en/act/pub/0019/index.html. 
104 Viz Trade Union Act, 1941 v části II, sekce 6 - jedná se o licenci vydanou ministrem podnikání a 
zaměstnanosti a opravňující držitele vyjednávat o mzdách a dalších pracovních podmínkách. 
105 Trade Union Act, 1971, sekce 2. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.irishstatutebook.ie/1941/en/act/pub/0022/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1971/en/act/pub/0033/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1975/en/act/pub/0004/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1946/en/act/pub/0026/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1969/en/act/pub/0014/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1976/en/act/pub/0015/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1990/en/act/pub/0019/index.html
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vyhovět podmínce, že disponuje členskou základnou v rozsahu alespoň 1 000 členů106. 

Účastí při vyjednávání o mzdách a dalších pracovních podmínkách bez této licence by 

se odborová organizace dopustila podle platné právní úpravy trestného činu. 

Zaměstnavatelé (resp. jejich organizace), pokud chtějí získat vyjednávací 

licenci, musí splnit stejné podmínky, vyjma počtu členů (Eurofound, 2009a). 

Kolektivní smlouva zpravidla není právně závazná (vymahatelná), neboť v Irsku 

se předpokládá, že kolektivní smlouvou smluvní strany nemají v úmyslu založit právní 

vztah. Výjimku tvoří následující možnosti (Duffy, 2006): 

 sociální partneři se mohou dohodnout, že na základě kolektivní smlouvy navážou 

mezi sebou právní vztah  

 sociální partneři, kteří uzavřeli kolektivní smlouvu, mohou tuto smlouvu registrovat107 

u Labour Court - taková kolektivní smlouva získá označení „registrovaná“ (angl. 

„Registered Employment Agreement“ - REA) a je právně vymahatelná  

 sociální partneři, kteří uzavřeli kolektivní smlouvu, se v ní mohou odchýlit od 

ustanovení Working Time Directive - také tyto kolektivní smlouvy jsou právně 

vymahatelné.  

Registrace kolektivní smlouvy není povinná, přináší však určité výhody, zejména 

v souvislosti s nabytím právní závaznosti smlouvy. O registraci kolektivní smlouvy 

může požádat kterákoliv smluvní strana. Labour Court může žádosti vyhovět a 

kolektivní smlouvu registrovat, a to při splnění následujících předpokladů (Kerr, 2005): 

 pokud smlouvu uzavřely pouze dvě smluvní strany (v případě, že jich je více, musí 

se dohodnout o shodě) 

 pokud se smlouva vztahuje na určitou skupinu zaměstnanců a zaměstnavatelů, o 

nichž se Labour Court domnívá, že je vhodné, aby pro ně platila zvláštní kolektivní 

smlouva 

 pokud jsou smluvní strany dostatečně reprezentativní 

 pokud smlouva neomezuje zaměstnanost určitých skupin zaměstnanců, nebo (s 

cílem udržet pracovní místa) nepodporuje využívání neefektivních výrobních 

zařízení a pracovních metod 

 pokud obsahuje ustanovení o řešení případného kolektivního sporu. 

Jestliže kolektivní smlouva byla registrována, vztahuje se automaticky na 

všechny zaměstnance a zaměstnavatele, za něž byla uzavřena, bez ohledu na to, zda 

zaměstnavatel je či není smluvní stranou. V roce 2012 platí v Irsku 70 REA, z toho 

však pouze 4 jsou odvětvové kolektivní smlouvy (viz dále), ostatní jsou kolektivní 

smlouvy podnikové.108 

  

                                                           
106 Do roku 1990 stačilo pouze 500 členů, Industrial Relations Act, 1990 v části 2, sekci 21 tento počet 
navýšil. 
107 Registrace smlouvy je upravena Industrial Relations Act, 1946, část III. 
108 Zdroj: The Labour Court, http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/LookupPageLink/HomeRatesO 
fPay, cit. 26. 6. 20012. 

http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/LookupPageLink/HomeRatesOfPay
http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/LookupPageLink/HomeRatesOfPay
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B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Irský centralizovaný systém kolektivního vyjednávání zajišťoval prostřednictvím 

národních kolektivních smluv pokrytí kolektivními smlouvami i na zaměstnance, kteří 

nejsou členy odborů. Skutečnost, že kolektivní smlouvy na národní úrovni nemají 

právní účinek, má však mj. za následek, že je obtížné zjistit míru pokrytí zaměstnanců 

kolektivními smlouvami podloženou věrohodnými údaji (podle přibližných odhadů činí 

míra pokrytí cca. 44 %) (Dobbins 2009).  

Institut extenzí kolektivních smluv je uplatňován jen zřídka, už proto, že 

kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni v Irsku není příliš frekventované, 

významnější je hlavně ve stavebnictví a energetice.109 

Určitou výjimkou jsou odvětví s nízkou úrovní odměňování, kde neproběhlo 

kolektivní vyjednávání a úroveň minimální mzdy a standardy pracovních podmínek 

určuje Bipartitní pracovní komise (angl. „Joint Labour Committees“, JLC), složená 

obvykle ze tří zástupců odborů, tří zástupců zaměstnavatelů a tří nezávislých členů 

jmenovaných Labour Court (Eurofound, 2009b). K prosazení zmíněných minimálních 

mzdových a dalších standardů v odvětví dochází prostřednictvím tzv. „Employment 

Regulation Orders“ (ERO),110
 jež JLC předkládá Labour Court, který ERO může schválit, 

vyzvat k doplnění či zamítnout. Pokud Labour Court ERO schválí, jsou závazné pro 

dané odvětví. Na jeho dodržování dohlíží „Department of Enterprise and Employment´s 

Labour Inspectorate“, který může zaměstnavatele nedodržující standardy stanovené 

ERO pro příslušné odvětví pokutovat. 

Existuje rovněž možnost rozšiřování odvětvových kolektivních smluv na základě 

společné žádosti smluvních partnerů podané u Labour Court, který smlouvu 

zaregistruje jako kolektivní smlouvu s širší působností, takže získá již výše uvedený 

status REA rozšiřující její závaznost na všechny zaměstnavatele a zaměstnance 

v daném sektoru. V Irsku bylo zaregistrováno úhrnem 68 takových smluv, jež však 

většinou nebyly aktualizovány.  

B.2.3 Pracovní spory 

Dnes již tradiční irskou institucí v oblasti řešení pracovních sporů je především 

již zmiňovaný Labour Court. Vedle kolektivních pracovních sporů se zabývá individuál-

ními pracovními spory v oblastech rovného přístupu k zaměstnancům, organizace práce 

a pracovní doby, poskytování minimální mzdy, zaměstnávání na částečný úvazek, 

pracovního poměru na dobu určitou, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

informování a projednání. 

 Pokud jde o kolektivní spory, dochází k nim v Irsku poměrně zřídka. Rozhodující 

pro posouzení rozsahu stávkové činnosti jsou statistické údaje CSO. 

  

                                                           
109 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
110 Upravena Industrial Relations Act, 1946, část IV. Jejím úkolem je stanovit mzdy pro odvětví, pro která 
jsou ustaveny.  

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
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B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Vymáhání práv zaměstnanců zajišťují v Irsku vedle odborů a již zmíněného 

Labour Court rovněž „National Employment Rights Authority“, NERA (Státní orgán pro 

zaměstnanecká práva) a „Health and Safety Authority“, HSA (Úřad pro zdraví a 

bezpečnost práce). Mezi další orgány, jež mohou kromě vymáhání práv zaměstnanců 

rovněž řešit pracovní spory, patří „Equality Tribunal“ (Soud pro otázky rovného 

zacházení), „Employment Appeals Tribunal“, EAT (Pracovní odvolací soud) a „Labour 

Relations Commission’s Rights Commissioner Service“ (Služba právního komisaře 

Komise pro pracovní vztahy).  

V dané oblasti se angažuje rovněž národní kolektivní smlouva uzavřená pod 

názvem „Towards 2016“, jež obsahuje mimo jiné závazky k podstatnému posílení 

početního stavu pracovních inspektorů a rozšíření jejich pravomocí, opatření k lepší 

koordinaci mezi organizacemi zajišťujícími dodržování pracovního práva, nové poža-

davky v oblasti personální evidence v podnicích, opatření k zajištění informovanosti o 

zaměstnaneckých právech včetně zavedení nového přehledného systému pracovního 

práva, závazek k uplatnění vyšších postihů při porušovaní těchto práv a další opatření. 

Na základě této přelomové národní kolektivní smlouvy, které poskytl podporu Zákon o 

dodržování zaměstnaneckých práv („Employment Law Compliance Act“) z roku 2008, 

byla založena již výše zmíněná NERA, která působí jako státní inspektorát práce 

(Dobbins 2009). Vedle inspekční činnosti se NERA věnuje poskytování informací 

v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek a problematice ochrany zdraví při 

práci mladých zaměstnanců. Disponuje poradním výborem („Advisory Board“), který 

poskytuje doporučení v oblasti dodržování a vymáhání pracovního práva, včetně 

opatření pro informování zaměstnanců apod. 

Za účelem zabezpečení spravedlivých, finančně nenáročných, neformálních 

postupů při řešení pracovních sporů, zejména v souvislosti s porušováním práv 

zaměstnanců, byl založen též již zmíněný EAT, v němž jsou zastoupeni zástupci 

zaměstnanců a zaměstnavatelů.111 Zaměstnanci i zaměstnavatelé se mohou na tento 

orgán obracet se žádostí o informace v oblasti zaměstnávání osob, rovného přístupu, 

práv a povinností vyplývajících z pracovních vztahů apod. Soud rovněž přijímá a 

registruje stížnosti první instance podané u orgánů zmocněných k řešení pracovních 

sporů.  

B.2.3.2 Kolektivní pracovní spory, jejich obvyklé formy a jejich frekvence 

Irská právní úprava nestanoví výslovně právo na stávku nebo jiný typ nátlakové 

akce, vymezuje však podmínky, za nichž není stávka považována za nezákonnou. Jde 

především o to, že spor by se měl týkat podmínek daného pracoviště a zájmů 

zaměstnanců a zaměstnavatele s tím, že stávku je rovněž nutno oznámit zaměstnava-

teli alespoň týden před jejím konáním. Podle Zákona o pracovních vztazích je 

odborový svaz ve svých interních směrnicích povinen stanovit pravidla pro tajné 

hlasování, včetně podmínky, že k nátlakové akci nemůže dojít bez toho, že by toto 

hlasování předem proběhlo (Mercer... 2006). Odborová organizace, jež nedodrží tuto 

povinnost, se vystavuje riziku odebrání licence pro kolektivní vyjednávání. 

Stávku i kolektivní akce obecně definuje Zákon o pracovních vztazích. Kolektivní 

akce mohou v Irsku mít formu zpomalení práce, práce vykonávané v přehnané 

                                                           
111 Viz http://www.eatribunal.ie/en/homepage.aspx. 

http://www.eatribunal.ie/en/homepage.aspx
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závislosti na doslovném znění smlouvy, odmítání práce přesčas, okupační stávky, 

odmítání práce se stroji, stávky vsedě, politické stávky nebo navádění ke stávce. 

Všechny uvedené typy stávek jsou nelegální. Odborovým organizacím, jejim členům a 

funkcionářům poskytuje zákon imunitu před trestním stíháním a občanskoprávní 

odpovědností, pokud byly dodrženy předepsané postupy a pokud jsou příslušné 

odborové organizace držiteli licence pro kolektivní vyjednávání. Chce-li odborová 

organizace získat podporu jiných odborových organizací, musí s nimi svůj záměr 

konzultovat a vyvolat jednání, jehož se účastní i zástupci Komise pro pracovní vztahy 

odborové konfederace ICTU (viz kap. C.2.2). Pokud Komise uzná oprávněnost stávky a 

její soulad s politikou ICTU, vydá povolení ke stávce s podporou ICTU (Warneck 2008). 

Na straně zaměstnanců je kolektivní akce porušením pracovní smlouvy a jako 

taková může podle zvykového práva vést k propuštění zaměstnance. Za neoprávněné 

je propuštění z důvodu účasti na stávce považováno tehdy, jestliže jiný účastník stávky 

(nebo více zaměstnanců účastnících se stávky) propuštěn nebyl, nebo byl po 

propuštění znovu přijat do pracovního poměru u zaměstnavatele. Doba, kdy se 

zaměstnanec účastní stávky, se nezapočítává do odpracované doby. U stávek, jež jsou 

pokládány za nezákonné, může zaměstnavatel požádat o vydání soudního příkazu, 

který stávku zakáže. Obdobná omezení platí pro kolektivní akce s mezinárodním 

rozsahem (Warneck 2008). 

Frekvence stávek v Irsku je tradičně velmi nízká. V roce 2006 proběhlo 10 

stávkových akcí. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 6 stávek za účasti 1 436 

zaměstnanců. V období 2004 až 2007 bylo v průměru prostávkováno ročně v přepočtu 

na tisíc zaměstnanců 9,41 pracovních dnů, což představuje jednu čtvrtinu průměru 

EU. Podle údajů CSO v roce 2007 prostávkováno celkem 6 038 pracovních dní, 

zatímco v roce 2006 to bylo 7 352 dní. Přitom 45 % (tj. 2 700) z celkového počtu 

prostávkovaných dní v roce 2007 připadá na výrobní odvětví, dalších 38 % (2 315 dní) 

na sektor dopravy, skladování a komunikací. Tyto údaje však nevyjadřují stávkovou 

činnost jako celek, nýbrž týkají se pouze stávek trvajících alespoň jeden den a 

představujících v přepočtu na osobu alespoň 10 prostávkovaných pracovních dní. Řada 

protestních akcí konaných v poslední době však mezi takto vymezené stávky nespadá 

a CSO je neeviduje. V roce 2007 např. proběhla po celém Irsku rozsáhlá stávka 

zdravotních sester, které se zúčastnilo téměř 40 tisíc členů „Irish Nurses Organisation“, 

INO (Organizace irských zdravotních sester) a „Psychiatric Nurses Association“, PNA 

(Sdružení zdravotních sester působících na psychiatriích). Stávka se týkala výše mezd 

a pracovní doby (přinejmenším v oblasti pracovní doby byla stávka alespoň částečně 

úspěšná, když se stávkujícím podařilo dosáhnout zkrácení pracovní doby bez snížení 

mzdy.112 Akce nicméně nebyla evidována CSO, neboť šlo o pozastavení pracovní 

činnosti krátkodobého charakteru (Dobbins 2009). 

V irském systému sociálního dialogu hrají různé postupy a procedury řešení 

pracovních sporů důležitou roli, proto byly státem zřízeny pomocné orgány, jejichž 

působení má přispět k udržení sociálního smíru. Nejvýznamnější je zmiňovaný Labour 

Court, působící od roku 1948, a to jako nezávislý tripartitní orgán, původně založený 

za účelem řešení kolektivních sporů formou smírčího řízení (Dobbins 2009). Labour 

Court řeší kolektivní pracovní spory, jež se nepodařilo vyřešit LRC. Po zvážení 

stanovisek obou stran vydává Labour Court doporučení pro řešení sporu. Tato 

doporučení nicméně nemají - s výjimkou speciálních procedur uplatňovaných v případě 

sporů týkajících se platební neschopnosti a uznávání odborů - právně závazný 

charakter (strany sporu ostatně ani nemají za povinnost pro řešení sporu Labour Court 

                                                           
112 Blíže viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/IE0705039I.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/IE0705039I.htm
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využít). Na Labour Court se mohou znesvářené strany obrátit také až tehdy, když 

neúspěšně vyčerpaly ostatní prostředky k vyřešení sporu.113  

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Organizace zaměstnavatelů v Irsku prošly v posledních letech významnými 

změnami - ve snaze přizpůsobit se měnícím se okolnostem a nabídnout svým členům 

širší spektrum služeb. Členství v organizaci zaměstnavatelů se dříve v Irsku považovalo 

za příznak pozitivního přístupu zaměstnavatele k řešení otázek pracovních vztahů. 

Postupem doby, s poklesem odborové organizovanosti a se vznikem nových podniků v 

soukromém sektoru bez přítomnosti odborů, mohou některé společnosti považovat 

členství ve svazu zaměstnavatelů za neslučitelné s nově se prosazujícími principy 

personálního managementu kladoucími důraz na prosazení talentovaného jednotlivce a 

jeho profesní kariéru.  

V roce 2004 působilo v Irsku 11 organizací zaměstnavatelů sdružujících úhrnem 

11 457 podniků. Organizace zaměstnavatelů mají v Irsku z pohledu koaličního práva 

obdobný status jako odbory. Z hlediska účasti na kolektivním vyjednávání musí být 

obdobně jako odbory držitelem licence. Hlavní organizace zaměstnavatelů (zejména 

IBEC, viz níže) hrají v Irsku důležitou společensko-politickou roli, bývají např. vyzvány 

ke jmenování svých zástupců v různých státních orgánech, účastní se projednávání 

strategických otázek hospodářské a sociální politiky, jakož i kolektivního vyjednávání 

na národní úrovni (viz kap. D.2.2). Přestože v posledních letech došlo k oslabení vlivu 

těchto organizací, a to v souvislosti s rostoucím počtem nadnárodních společností a 

dalších podniků odmítajících členství v organizacích zaměstnavatelů a účast při kolek-

tivním vyjednávání, je pozice vrcholových národních zaměstnavatelských konfederací 

v rámci sociálněpolitické struktury irské společnosti považována za nezastupitelnou.114 

V některých hospodářských odvětvích (zejména stavebnictví a pohostinství) 

působí odvětvové organizace zaměstnavatelů, ve většině sektorů však takové 

organizace neexistují a zájmy těchto odvětví jsou reprezentovány vrcholovými 

zaměstnavatelskými konfederacemi, především IBEC (viz níže). Odvětvové organizace 

zaměstnavatelů obvykle samy kolektivně nevyjednávají, poskytují však podporu svým 

členům při kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni, a to ve formě poradenství, 

školení apod. Pokud jde o kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, v Irsku 

autonomní organizace zaměstnavatelů v regionech nepůsobí, namísto toho IBEC 

disponuje vlastními strukturami, jejichž prostřednictvím prosazuje zájmy svých členů 

na regionální a místní úrovni (Eurofound 2010). Nejdůležitějšími zaměstnavatelskými 

svazy působícími v odvětvích jsou CIF ve stavebnictví a IHF v hotelových službách (viz 

níže).  

                                                           
113 Viz http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/LookupPageLink/HomeAboutUs. 
114 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/EMPLOYERSASSOCIATION-IR.htm. 

http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/LookupPageLink/HomeAboutUs
http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/EMPLOYERSASSOCIATION-IR.htm
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Struktura organizací zaměstnavatelů je výrazně ovlivněna velikostí členských 

podniků. Vedle zastřešujících národních organizací existují organizace zastupující malé 

a středně velké podniky - např. ISME nebo SFA (viz dále). Irsko má jako země s 

vysokou mírou přímých zahraničních investic rovněž organizace zastupující obchodní 

zájmy zahraničních investorů - obchodní komory, které hrají podobnou úlohu jako 

organizace zaměstnavatelů, např. AMCHAM Ireland (viz dále), jež zastupuje přes 500 

nadnárodních společností se sídlem v USA a s pobočkami v Irsku s téměř 100 000 

zaměstnanci. Ačkoli se AMCHAM Ireland sama neúčastní kolektivního vyjednávání (u 

některých jejích členů odbory ani nepůsobí) a přestože není zastoupena ve formálních 

tripartitních nebo bipartitních strukturách, poskytuje podobné poradenské služby svým 

členům jako organizace zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů a otázek trhu 

práce a je aktivní při prosazování zájmů svých členů na vládní úrovni (Eurofound 

2010). 

Členství v organizacích zaměstnavatelů včetně obchodních komor je dobrovolné. 

To znamená mimo jiné, že pokud se některé organizace svou doménou překrývají, 

musí mezi sebou soutěžit o členy. To se týká zejména IBEC a ISME (viz níže), které se 

odvětvově nevymezují (Traxler 2007). 

C.1.2 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

Mezi vrcholové zaměstnavatelské centrály patří:  

 „Irish Business and Employers Confederation“, IBEC (Irská podnikatelská a 

zaměstnavatelská konfederace), 

 „Small Firms Association“, SFA (Asociace malých firem), 

 „Chamber of Commerce Ireland“, CCI (Irská obchodní komora), 

 „American Chamber of Commerce“, AMCHAM Ireland (Americká obchodní komora), 

 „Irish Small and Medium Enterprises Association“, ISME (Irská asociace malých a 

středních podniků). 

Všechny tyto organizace zastupují zájmy svých členů jak v záležitostech 

týkajících se pracovních vztahů a trhu práce, tak i v oblasti obchodních zájmů, a 

postupně rozšiřují spektrum poskytovaných služeb, zejména konzultační a poradenské 

činnosti.115 

Daleko největší organizací zaměstnavatelů je „Irish Business and Employers 

Confederation“, IBEC (Irská konfederace podniků a zaměstnavatelů)116, jež vznikla 

v roce 1993 sloučením „Federation of Irish Employers“, FIE (Federace irských zaměst-

navatelů, zal. roku 1942) a „Confederation of Irish Industry“, CII (Konfederace irského 

průmyslu, zal. roku 1932). IBEC je zastřešující organizací předních podnikatelských 

skupin a odvětvových zaměstnavatelských sdružení a zastává jak funkci organizace 

zaměstnavatelů účastnící se sociálního dialogu, tak roli profesního, respektive obchod-

ního sdružení (angl. „trade association“) ovlivňujícího irské podnikatelské prostředí. 

V současnosti je jejími členy přes 60 obchodních sdružení a 50 odvětvových asociací, 

přičemž každá z nich je zodpovědná za své aktivity a pravidelně o nich IBEC informuje. 

Své členy IBEC zastupuje ve více než 80 různých organizacích, institucích a výborech. 

Obchodní zájmy svých členů reprezentuje před vládou, státními orgány, odborovými 

                                                           
115 Například v oblasti pracovního práva, jež v Irsku postupem doby nabylo na složitosti. 
116 Viz http://www.ibec.ie. 

http://www.ibec.ie/
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partnery i před veřejností, a to na místní, odvětvové, národní i evropské úrovni.117 

Svým členům poskytuje především poradenské služby, informace, konzultace a 

asistenci při kolektivním vyjednávání (Mercer… 2006). 

Členská základna IBEC sestává z přímých členů, kteří mohou využívat služby 

poskytované centrálou, a z řady dalších organizací, jež jsou členy některé členské 

odvětvové asociace. Všechny členské organizace platí IBEC členské příspěvky, jejichž 

výše se odvíjí od toho, které služby poskytované IBEC daná organizace využívá. 

V současnosti IBEC reprezentuje zájmy 4 000 přímých členů ze všech odvětví 

národního hospodářství. Úhrnem sdružuje podle vlastních údajů 7 500 podniků118 

všech velikostních kategorií, působících ve všech regionech a hospodářských odvětvích 

bez rozdílu. Dle vlastního odhadu IBEC pracuje v členských podnicích přes 70 % všech 

zaměstnanců irského soukromého sektoru.  

IBEC se angažuje při kolektivním vyjednávání. Do roku 2010 se účastnila 

kolektivního vyjednávání na národní úrovni jako partner odborové konfederace ICTU, 

a to v oblasti pracovních podmínek, sociální politiky, obchodní a daňové politiky. 

Koordinuje rovněž kolektivní vyjednávání svých členů a poskytuje jim při kolektivním 

vyjednávání podporu.119 Od roku 1987, kdy se postavení IBEC vzhledem k její 

angažovanosti v kolektivním vyjednávání na národní úrovni upevnilo, se konfederace 

zásadním způsobem podílela na formování sociální a hospodářské politiky země. IBEC 

má široké zastoupení v řadě formálních i neformálních tripartitních a bipartitních 

konzultačních a poradních orgánech, byla členem několika pracovních skupin 

připravujících podklady pro národní kolektivní smlouvy. Nominuje rovněž své zástupce 

do Labour Relations Commision, a rovněž členové Labour Court za zaměstnavatele 

jsou jmenováni na základě nominace IBEC. IBEC má též zastoupení ve vládním 

poradním orgánu Národní hospodářské a sociální rady (NESC, viz kap. E.). 

Politika a strategické priority konfederace jsou určovány Národní radou (angl. 

„National Council“) a Národním výborem (angl. „National Board“). Rada je ústředním 

orgánem konfederace s nejvyšší rozhodovací pravomocí, určuje politickou pozici a 

další strategické směřování konfederace. Tvoří ji 70 členů včetně funkcionářů IBEC 

(generální ředitel, předseda a místopředseda), členů představenstva, volených členů, 

předsedů odvětvových sdružení a politických komisí konfederace, regionálních před-

sedů a kooptovaných členů a schází se pětkrát ročně. Národní výbor se schází osmkrát 

až devětkrát ročně a je odpovědný za podnikové a strategické řízení IBEC. Řídící 

management Konfederace pak realizuje strategické priority IBEC, jak byly stanoveny 

Národní radou a Národním výborem. 

SFA je nezávislá zaměstnavatelská asociace sdružující (přímo) 8 000 malých a 

středních podniků (podle vlastních údajů) s méně než 50 zaměstnanci. Svým členům 

poskytuje informace a poradenství v obchodních a ekonomických otázkách a 

problematice trhu práce. Jako přidružený člen IBEC sehrála SFA významnou úlohu při 

kolektivním vyjednávání na národní úrovni, kde se účastnila bipartitních a tripartitních 

jednání. Podnikového kolektivního vyjednávání se SFA neúčastní. 

                                                           
117 Prostřednictvím svého bruselského zastoupení (angl. „Irish Business Bureau“, IBB, Irská obchodní 
kancelář). 
118 Ani IBEC se však nevyhýbají odchody významných členů, např. začátkem roku 2009 vystoupila z IBEC 
jedna z největších irských firem, „Independent News and Media“ (INM). 
119 Koordinuje postup svých členů zejména v oblasti odměňování a zaměstnanosti, zajišťuje pro ně 
zpracování vzorových pravidel a postupů kolektivního vyjednávání, jakož i informační servis a experty pro 
kolektivní vyjednávání na podnicích. 
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Pokud jde o CCI, je jejím hlavním cílem podpora irského obchodu a zahraničního 

exportu, podpora investic v Irsku, vydávání certifikátů o původu a dále zastupování 

zájmů svých členů před vládou a polovládními organizacemi. Tento program CCI 

doplňuje účast v kolektivním vyjednávání na národní úrovni. CCI je zapojena 

v několika pracovních skupinách v rámci partnerských dohod, má svou úlohu 

v poradních orgánech, jako jsou NESC nebo NESF. Sama se kolektivního vyjednávání 

na nižších úrovních neúčastní, poskytuje však informační podporu a poradenství svým 

členům v otázkách pracovních vztahů. Služba CCI, označovaná „ChambersHR“, 

zahrnuje mimo jiné i pojištění proti zaměstnavatelským rizikům. 

Americká obchodní komora („AMCHAM Ireland“) poskytuje poradenství a 

asistenci svým členům v otázkách pracovních vztahů a problematiky trhu práce. 

Lobuje u vlády za zlepšení podnikatelského prostředí v otázkách zajímajících všechny 

společnosti zapojené do podnikání a obchodu mezi USA a Irskem. Nezapojuje se do 

tripartitních a bipartitních jednání, má však významnou poradní roli ve vztahu k vládě 

a lobuje na vládní úrovni v oblasti pracovních vztahů a politiky trhu práce. 

Stěžejní úlohou ISME je zastupování zájmů svých členů před vládou, vládními 

orgány a dalšími významnými institucemi na různých úrovních. Poskytuje všestrannou 

pomoc malým firmám, organizuje pravidelná obchodní jednání a manažerské work-

shopy. Kolektivního vyjednávání na národní úrovni se ISME bezprostředně neúčastnila 

(v účasti při sjednávání národních kolektivních smluv jí mj. bránila IBEC), její zástupci 

však bývají při různých příležitostech přizváni k řešení aktuálních otázek sociálního 

partnerství, což je častým podnětem k řadě kontroverzních situací mezi ISME a IBEC. 

ISME zastává stanovisko, že pokud jsou zájmy malých firem na vrcholové úrovni 

zastupovány prostřednictvím velkého byznysu, jsou reprezentovány nedostatečně. 

Také ji znepokojuje skutečnost, že nemá přiměřené zastoupení na evropské úrovni – 

BusinessEurope (jehož členem je IBEC) se postavil proti snahám UEAPME (jehož 

členem je ISME) o lepší pozici v rámci evropského sociálního dialogu.  

C.1.3 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů 

V Irsku existuje několik organizací zaměstnavatelů působících na odvětvové 

úrovni, převážně ve stavebnictví a hotelových službách. Největší odvětvovou organizací 

zaměstnavatelů je „Construction Industry Federation“, CIF (Federace ve stavebnic-

tví)120 sdružující 37 odvětvových asociací s více než 3 000 členy. CIF zastupuje své 

členy při kolektivním vyjednávání na národní i regionální úrovni [Dobbins 2009]. 

Federace je uznána vládou a veřejnými orgány jako zástupce zaměstnavatelů pro 

odvětví stavebnictví a jako sociální partner pro kolektivní vyjednávání. Je řízena 

výkonným 34členným orgánem, jmenovaným jednotlivými pobočkami a sdruženími 

(v rozhodovacím procesu jsou tak zohledněny jak zájmy jednotlivých oborů, tak zájmy 

regionální). Disponuje podpůrným personálem, který zajišťuje její provoz a poskytuje 

odborné poradenství jednotlivým výborům, sdružením a pobočkám. Takové organizační 

uspořádání je umožněno centralizovaným přístupem uplatňovaným zaměstnavateli ve 

stavebnictví s cílem získat silné a jednotné odvětvové zastoupení k efektivnímu 

prosazování odvětvových zájmů. CIF svým členským organizacím poskytuje odborné 

poradenství, školení a zasazuje se o zájmy sektoru na mezinárodní úrovni. Ve 

třech regionech, kde CIF působí prostřednictvím svých 13 poboček (s administrativními 

centry v Dublinu, Corku a Galway), se zaměřuje na řešení lokálních témat se 

                                                           
120 Viz http://www.cif.ie. 

http://www.cif.ie/
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zaměstnavateli, orgány místní správy a státními orgány na regionální úrovni. Může tak 

předkládat aktuální konkrétní témata k diskusím vedeným na vyšších úrovních. 

CIF se účastnila při sjednávání národních kolektivních smluv121, koordinuje 

vyjednávací aktivity členských organizací a poskytuje jim poradenství a informační 

podporu. Kromě toho pro své členy zajišťuje monitorování pracovních vztahů, 

vyřizování různých žádostí a požadavků, zastupování ve smírčích a arbitrážních proce-

sech apod. Organizuje profesní vzdělávání a školící programy bezpečnosti práce. Podílí 

se na činnosti různých poradních orgánů na vládní, regionální a odvětvové úrovni, 

včetně NESC a NESF. Na evropské úrovni je členem FIEC.  

Irská federace hotelů („Irish Hotels Federation“, IHF) byla založena v roce 

1937, působí v hotelových službách a gastronomickém průmyslu. Reprezentuje téměř 

1 000 irských hotelů a penzionů, zaměstnávajících více než 57 000 lidí. IHF se 

neúčastní kolektivního vyjednávání, poskytuje však členům podporu a poradenství 

v oblasti pracovních vztahů. Hlavní roli hraje v JLC, který stanoví minimální mzdu a 

pracovní podmínky v hotelových službách. V roce 2008 federace podala podnět, na 

základě kterého JLC stanovil minimální mzdovou úroveň a pracovní podmínky pro 

zhruba 25 000 zaměstnanců sektoru hotelových služeb. 

Irská federace pojišťovnictví („Irish Insurance Federation“, IIF) reprezentuje 63 

pojišťovacích společností s cca 14 300 zaměstnanci. Většina větších společností v pojiš-

ťovacím sektoru uznává úlohu odborů při kolektivním vyjednávání a akceptovala 

standardy národních kolektivních smluv až do roku 2009, kdy IBEC od kolektivního 

vyjednávání na národní úrovni odstoupil. Podle údajů z roku 2008 činila odborová 

organizovanost v sektoru pojišťovnictví 31 %. Podle šetření z roku 2009 byla míra 

odborové organizovanosti v sektoru na úrovni 22 % a pokrytí kolektivními smlouvami 

dosáhlo 14 %. 

C.2 Odbory 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Odborová organizovanost v Irsku dosáhla v roce 2007 31,4 %, v roce 2009 

34%, tento nárůst lze vysvětlit zejména poklesem celkové zaměstnanosti v důsledku 

celosvětové hospodářské krize.122 

Odborová konfederace ICTU odhaduje, že v roce 2008 bylo sdruženo v odborech 

zhruba 632 000 osob. Údaje ICTU vycházejí z evidence členských odborových 

organizací o počtech platících členů, uváděné údaje však zahrnují i osoby, jež jsou sice 

evidovány jako členové, avšak mají členství přerušeno nebo jde o neaktivní členy 

(důchodce) - proto i shora zmíněný odhad ICTU je pravděpodobně nadhodnocený. 

Nezávislejší a věrohodnější statistiky odborové organizovanosti jsou zveřejňovány CSO 

v rámci „Quarterly National Household Survey“, QNHS (Čtvrtletní národní šetření 

domácností). Dle irského statistickéo úřadu bylo ve 2. čtvrtletí 2007 zjištěno 551 700 

členů odborů z celkového počtu cca 1 749 000 zaměstnanců, což představuje mírný 

nárůst odborové organizovanosti oproti stejnému čtvrtletí roku 2003, kdy odhad CSO 

                                                           
121 Na konci roku 2008 CIF odmítla podmínky nové minimální mzdy v národní kolektivní smlouvě 
„Transitional Agreement“ a stala se tak první zaměstnavatelskou organizací od roku 1987, která odmítla 
národní kolektivní smlouvu. 
122 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Trade-Unions. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Trade-Unions
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uváděl úhrnem 550 600 odborářů z celkového počtu cca 1 473 800 zaměstnanců. 

Naproti tomu odborová organizovanost ve výši 31,5 % ve 2. čtvrtletí 2007 představuje 

citelný pokles oproti 37,4 % uváděným pro 2. čtvrtletí 2004. Mírný krátkodobý nárůst 

odborové organizovanosti byl zaznamenán v souvislosti s hospodářskou krizí. V roce 

2009 bylo zjištěno, že v odborech je sdruženo 535 000 zaměstnanců, což představuje 

již zmíněnou 34% odborovou organizovanost (Central... 2010). ICTU však s výsledky 

CSO nesouhlasí s tím, že nejde o vyčerpávající šetření. Jeho zástupci se domnívají, že 

údaje o platících členech jsou přesnější a odhadují, že např. v roce 2008 byla odborová 

organizovanost 36% [Dobbins 2009]. Dle údajů ICTWSS („Database on Institutional 

Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts in 

34 countries“, Databáze institucionálních charakteristik odborů, stanovování mezd, 

státních zásahů a sociálních smluv v 34 zemích)123 činila míra odborové organizova-

nosti v Irsku v roce 2009 odhadem 36,6 %. Také tento údaj je však z hlediska odborů 

spíše podhodnocený. 

Odborová organizovanost v zemi byla značně ovlivněna změnami celkové 

zaměstnanosti. Období hospodářského růstu bylo spojeno s nárůstem odborové členské 

základny v rozsahu zhruba 100 000 osob během deseti let, vzhledem k celkovému 

růstu zaměstnanosti však odborová organizovanost klesla ze 46 % v roce 1994 na 35 

% v roce 2004 a na 32 % v roce 2007. Tento vývoj je rovněž odrazem strukturálních 

změn, které během let nastaly na irském trhu práce, neboť pro odbory bylo obtížné 

pronikat do řady dynamicky se vyvíjejících hospodářských sektorů a etablovat se např. 

v nově vznikajících soukromých podnicích zaměřených na elektroniku či na poskytování 

služeb. V důsledku hospodářské krize, která propukla v roce 2008, došlo jen 

k mírnému poklesu počtu členů odborů (z 565 000 v roce 2007 na 535 000 v roce 

2009), zatímco celková zaměstnanost poklesla výrazně více (v důsledku odlišného 

trendu ve vývoji zaměstnanosti a odborové organizovanosti vzrostla odborová 

organizovanost na výše zmíněných 34 % v roce 2009).124 

Data z „National Workplace Survey“ (Národní šetření na pracovištích) dokládají, 

že odborová organizovanost je mnohem vyšší ve veřejném sektoru, kde jsou členy 

odborů více než dvě třetiny zaměstnanců (68,7 %), než v soukromém sektoru, kde 

podíl odborářů činí zhruba jednu čtvrtinu počtu zaměstnanců (24,9 %) (O’Connel et al. 

2010). 

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

V zemi existuje jediná zastřešující národní odborová ústředna, „Irish Congress 

of Trade Unions“, ICTU (Irský kongres odborových svazů), která sdružuje 55 

odborových svazů. Působnost ICTU zahrnuje jak Irsko, kde působí celkem 43 

odborových svazů, tak Severní Irsko s celkem 32 odborovými svazy (Dobbins 2009). 

Členské svazy se sídlem ve Spojeném království musí dle stanov ICTU převést některé 

své funkce na irské členské organizace (Mercer… 2006). V roce 2009 měl v Irsku ICTU 

612 700 členů a v Severním Irsku 231 300 členů. Mezi přidružené odborové 

organizace však patří i některé čistě britské odborové svazy.125 

                                                           
123 Viz http://www.uva-aias.net/208. 
124 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Trade-Unions. 
125 Tamtéž. 

http://www.uva-aias.net/208
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Trade-Unions
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Ačkoli např. ve vztahu k irské vládě hraje ICTU poměrně důležitou roli, v rámci 

své vnitřní organizační struktury však vůči členským odborovým organizacím rozhodu-

jící pozici nemá. Z pohledu organizační výstavby jde spíše o uskupení autonomních 

odborových organizací, přičemž hlavní funkcí konfederace je koordinovat činnost 

odborových svazů působících v Irsku. ICTU poskytuje rovněž asistenci členským 

odborovým svazům při řešení kolektivních pracovních sporů (Mercer… 2006). Žádné 

formální politické vazby ICTU nemá, ale řada členských organizací je přidružena 

k „Irish Labour Party“. 

ICTU sice disponuje jako jediná zastřešující národní odborová ústředna v Irsku 

velkým vlivem, avšak i někteří členové ICTU mají značný význam. Největším 

odborovým svazem v Irsku je „Services, Industrial, Professional and Technical Union“, 

SIPTU (Svaz zaměstnanců služeb, průmyslu, odborných a technických profesí),126 

který reprezentuje především zaměstnance velkých podniků. Dle vlastních údajů 

SIPTU je ve svazu sdruženo cca 210 000 zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů v 

Irsku, a to napříč sektory (především však v průmyslu). V porovnání s celkovým 

počtem členů ICTU v Irsku jde asi o 34 %. SIPTU poskytuje svým členům analytický 

servis a pomoc v jednání se zaměstnavateli, vládou či institucemi účastnícími se 

sociálního dialogu. 

Největším odborovým svazem zastupujícím zaměstnance ve veřejném sektoru 

je IMPACT127 se 63 000 členy působícími nejčastěji ve zdravotnictví, místní a státní 

správě, ve vzdělávacích institucích, v neziskových a polostátních organizacích, v 

letectví a telekomunikacích. Kromě členství v ICTU je IMPACT také členem několika 

mezinárodních odborových organizací, např. „Public Services International“, PSI 

(Mezinárodní organizace veřejných služeb) a „European Federation of Public Service 

Unions“, EPSU (Evropská federace svazů veřejných služeb). 

Mezi další velké odborové svazy působící v Irsku patří „Technical, Engineering 

and Electrical Union“, TEEU (Svaz technických, inženýrských a elektrických oborů)128 

se 45 000 členy, MANDATE129 sdružující zaměstnance maloobchodu, který má v 

současnosti rovněž cca 45 000 členů, britský odborový svaz Unite se 40 400 členy a 

„Irish Nurses Organisation“, INO (Irská organizace zdravotních sester)130 s cca 40 000 

členy (údaje k 31.12.2008). 

Jen menší část irských odborů (dle odhadu ICTU cca 30 000 odborářů, tj. asi 

4% celé irské odborové členské základny) není členem ICTU, např. „National Bus and 

Rail Union“, NBRU (Národní svaz autobusové a vlakové dopravy), již zmíněná PNA 

(Sdružení zdravotních sester působících na psychiatriích), organizace zástupců gardy a 

„Permanent Defence Force - Other Ranks Representative Association“, PDForra (Stálá 

obranná jednotka - Sdružení zástupců jiných pozic) (Dobbins 2009). Největším 

z těchto autonomně působících odborových uskupení je „National Bus and Rail Union“, 

NBRU (Národní svaz autobusové a železniční dopravy)131 s 3 700 členy. Svaz byl 

založen v roce 1963 skupinou řidičů v Dublinu, kteří nebyli spokojeni se stávající 

profesní zaměstnaneckou reprezentací. NBRU zastupuje řidiče, průvodčí a další 

zaměstnance manuálních profesí ve třech irských dopravních společnostech. Svým 

členům poskytuje např. právní servis. 

                                                           
126 Viz http://www.siptu.ie/aboutsiptu. 
127 Viz http://www.impact.ie. 
128 Viz http://www.teeu.ie/default.asp. 
129 Viz http://www.mandate.ie. 
130 Viz http://www.inmo.ie. 
131 Viz http://www.nbru.ie/index2.htm. 

http://www.siptu.ie/aboutsiptu
http://www.impact.ie/
http://www.teeu.ie/default.asp
http://www.mandate.ie/
http://www.inmo.ie/
http://www.nbru.ie/index2.htm
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Jak bylo zmíněno výše, v zemi působí též některé britské odborové svazy, např. 

největší odborový svaz Spojeného království Unite,132 který v Irsku sdružuje cca 

50 000 a na území Severního Irska dalších 50 000 členů (Dobbins 2009). 

C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti 

National Workplace Survey v roce 2009 na základě odpovědí dotazovaných 

zaměstnanců uvádí, že 47,3 % z celkového počtu zaměstnanců v Irsku pracuje na 

pracovištích, kde působí odbory, z toho 36,3 % v soukromém sektoru a 87,2 % ve 

veřejném sektoru.  

Hlavními zástupci zaměstnanců jsou odbory a různé typy podnikových rad. 

Nejčastěji jsou zaměstnanci zastupováni na pracovišti odbory, které se účastní 

kolektivního vyjednávání nebo projednávají otázky týkající se zaměstnanců v tzv. 

„Joint Consultative Committees“, JCCs (Bipartitní poradní komise). JCCs, sestávající ze 

zástupců firemního managementu a zástupců odborů (případně i jiných zástupců 

zaměstnanců), mohou vzniknout po dohodě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

K hlavním tématům kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni patří mzdy, pracovní 

doba, pracovní podmínky, penzijní pojištění, nemocenské dávky a organizace práce. 

Projednání v rámci JCCs se může týkat také např. problematiky zaměstnanosti a 

strategických podnikatelských zájmů jako např. obchodního plánu, finanční situace či 

produktivity, jen výjimečně ale při těchto jednáních dochází mezi sociálními partnery 

k uzavírání formálních dohod. Odboroví zástupci jsou ke kolektivnímu vyjednávání na 

podnicích zmocněni na základě voleb za účasti všech členů odborové organizace 

[Dobbins 2009]. 

Odbory byly po dlouhou dobu jedinými zástupci zaměstnanců v Irsku, v posled-

ních letech se lze ale stále častěji v podnicích setkat i s jinými formami zastoupení, jež 

vyvíjejí svou činnost zejména v souvislosti s implementací evropské směrnice o 

informování a projednání se zaměstnanci (Directive 2002/14/EC).133 Zákon o 

poskytování informací a projednávání se zaměstnanci z roku 2006 („Employees 

(Provision of Information and Consultation) Act“)134 dává zaměstnancům právo 

požadovat, aby zaměstnavatel zahájil vyjednávání o systému informování a projednání 

(tzv. „negotiated agreement“), pokud tento požadavek podpoří alespoň 10 % 

(minimálně však 15) zaměstnanců. Požadavek může být vznesen rovněž nepřímo, a to 

u Labour Court, pokud zaměstnavatel není ochoten zavést opatření k informování a 

projednání. Vyjednávání může trvat až 6 měsíců. Namísto vyjednávání, nebo nedojde-

li k uzavření dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, je možné ustavit tzv. Fóra 

zaměstnanců pro informování a projednání („Information and Consultation Employee 

Forums“) sestávající z volených zástupců zaměstnanců. Zaměstnanecké fórum musí 

být složeno alespoň ze 3 zástupců zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele. Zmíněný 

zákon stanoví, že v podnicích, kde zaměstnavatel vede kolektivní vyjednávání 

s odbory, jež sdružují minimálně 10 % zaměstnanců, mají odborově organizovaní 

zaměstnanci právo na vlastní zástupce, a to v rozsahu odpovídajícím odborové 

organizovanosti v podniku a přiměřeně k počtu ostatních zástupců zaměstnanců. 

Odborové zastoupení tak bezprostředně závisí na rozsahu odborové organizovanosti a 

úrovni kolektivního vyjednávání. Na podniky s 50 a více zaměstnanci se vztahuje 

                                                           
132 Viz http://www.unitetheunion.org. 
133 Viz http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&num 
doc=32002L0014&model=guichett. 
134 Viz http://www.djei.ie/publications/employment/2006/employees.pdf. 

http://www.unitetheunion.org/
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&num%20doc=32002L0014&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&num%20doc=32002L0014&model=guichett
http://www.djei.ie/publications/employment/2006/employees.pdf


II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 
 

74 

Zákon o poskytování informací a projednávání se zaměstnanci z roku 2008. Vzhledem 

k tomu, že v Irsku došlo k implementaci evropské směrnice o informování a projednání 

pouze v minimálním rozsahu (z obavy, že by mohlo dojít k ohrožení investic 

amerických nadnárodních společností), nelze hovořit ani o výraznějším výskytu dohod 

o informování a projednání (Dobbins 2009). 

Mezi další formy zastoupení zaměstnanců patří různá sdružení zaměstnanců 

podporovaná zaměstnavatelem, podnikové rady apod., přičemž tyto orgány bývají 

vesměs výsledkem vzájemné dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Platná 

právní úprava rovněž umožňuje zastoupení zaměstnanců v orgánech řady komerčních 

polostátních společností (Dobbins 2009). 

K vymáhání práv zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci je ze zákona příslušný již výše zmíněný HSA (Úřad pro ochranu zdraví a 

bezpečnost práce).135, státní orgán, jehož úkolem je rovněž podpora prevence a 

poskytování informací a poradenství v dané oblasti podnikům, institucím i jednotlivým 

osobám. Úřad je dále oprávněn přijímat právní opatření k ochraně zaměstnanců, 

životního prostředí a k vymáhání bezpečnostních standardů. 

Zástupci odborů jsou voleni ostatními odboráři na pracovišti v souladu s pravidly 

a praxí příslušných odborových organizací a na základě dohod mezi zaměstnavatelem 

a odbory. Zvolení zástupci bývají zejména v průmyslových podnicích označováni jako 

„shop stewards“, ale existuje i řada označení této funkce, např. „union representatives“ 

nebo „office representatives“ apod.  

Rozhodující pro otázku odborového zastoupení zaměstnanců na pracovišti je 

stanovisko zaměstnavatele. Zatímco zaměstnanci mají ústavní právo vstoupit do 

odborové organizace, platí na druhé straně rozhodnutí „Irish Supreme Court“ (irského 

Nejvyššího soudu), že zaměstnavateli náleží ústavní právo rozhodnout se, zda 

s odbory bude jednat nebo nikoliv, tj. zda odbory „uzná“. V důsledku tohoto soudního 

rozhodnutí v současné době neexistuje žádný způsob, jak zaměstnavatele přimět, aby 

odborovou organizaci uznal a přistoupil na vyjednávání s jejími zástupci. Od roku 2001 

je však možné - pokud zaměstnavatel odmítne vyjednávat - obrátit se v první řadě na 

LRC, poté na Labour Court a následně, je-li to nutné, k soudu vyšší instance. Ačkoliv 

zaměstnavatele nelze přimět k vyjednávání s odbory, může Labour Court rozhodnout, 

že zaměstnavatel má zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců a vzít přitom v 

úvahu odborové požadavky. K urychlení této procedury došlo v souvislosti s novou 

legislativou přijatou v roce 2004, kdy sporné případy mají být řešeny ve lhůtě 6 

měsíců.  

Směrnice EU o informování a konzultacích (2002/14/EC), jež přiznává 

zástupcům zaměstnanců právo na informace a konzultace o širším okruhu otázek, než 

jak tomu bylo doposud, má potenciál iniciovat další změny systému zaměstnaneckého 

zastoupení v Irsku. Příslušná irská právní úprava zajišťující implementaci evropské 

směrnice však vstoupila v účinnost v září 2006 s tím, že změny byly prováděny 

postupně. Na podniky s více než 150 zaměstnanci se nová právní úprava vztahovala 

od září 2006, na podniky s alespoň 100 zaměstnanci od března 2007 a na firmy 

s minimálně 50 zaměstnanci od března 2008. Systémové změny v důsledku aplikace 

nové právní úpravy zatím nenastaly - National Workplace Survey v roce 2009 uvádí, 

že podíl zaměstnanců na pracovištích s formálními dohodami o partnerství (16 %) se 

oproti výsledkům National Workplace Survey 2003 nezměnil. 

                                                           
135 Viz http://www.hsa.ie/eng  

http://www.hsa.ie/eng
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Nová právní úprava nevyžaduje, aby všechny podniky, na něž se vztahuje, 

zřídily orgány pro informování a konzultace. Tento proces nastane jen tehdy, pokud 10 

% zaměstnanců (minimálně 15 a nejvýše 100 osob) uplatní právo na informace a 

konzultace, nebo pokud zaměstnavatel převezme iniciativu. Při splnění těchto 

předpokladů dojde k vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců, 

kteří automaticky zahrnují zástupce odborů, pokud je zaměstnavatel „uznává“ a pokud 

reprezentují alespoň 10 % všech zaměstnanců u zaměstnavatele. Partneři mají ve 

lhůtě 6 měsíců směřovat k uzavření dohody, přičemž zmíněnou lhůtu lze případně 

prodloužit o dalších 6 měsíců (zároveň je definováno nouzové uspořádání pro případ, 

že vyjednávání selžou). Jednání mají vést k vytvoření již výše zmíněného informačního 

a konzultačního fóra (angl. „Information and Consultation Employee Forums“), 

zvoleného všemi zaměstnanci, které by se zaměstnavatelem jednalo minimálně 

dvakrát do roka. Uvedená procedura, zvláště požadavek, že své právo musí uplatnit 10 

% zaměstnanců, než lze proces ustavení informačního a konzultační fóra zahájit, 

v praxi neumožňuje uzavřít velký počet dohod na pracovištích, kde odbory nepůsobí.  

Není stanoven žádný poměr mezi počtem odborových zástupců a počtem 

zaměstnanců. Oficiální „Code of Practice“ však o reprezentantech odborů stanoví, že 

by měl být stanoven „přiměřený“ počet zástupců zaměstnanců a v úvahu je třeba 

přitom vzít okolnosti jako velikost pracoviště, počet členů odborů a počet odborových 

organizací působících na pracovišti (na pracovišti obvykle působí vedle sebe více 

odborových organizací). 

Pokud na pracovišti působí více shop stewards, vytvoří obvykle kolektivní orgán 

a zvolí si předsedu nebo svolavatele. Působí-li na pracovišti více odborových organizací, 

obvykle pro jednání se zaměstnavatelem ustaví společnou komisi.  

Právní úprava nestanoví obecně platný rozvrh úkolů a práv zástupců zaměst-

nanců. Pokud jde o shop stewards, má tato funkce obvykle přinejmenším dvě role: 

reprezentuje odbory na pracovišti vůči členům a potenciálním členům a zajišťuje 

ochranu zájmů členů vůči zaměstnavateli. Těžiště práce shop stewards spočívá 

ve zprostředkování stížností zaměstnanců a jejich projednání se zaměstnavatelem, 

například v disciplinárních případech. Zástupci odborů mohou být rovněž zapojeni do 

kolektivního vyjednávání na podniku. 

Reprezentanti zaměstnanců nesmí být z titulu výkonu své funkce propuštěni 

nebo diskriminováni. Skončení jejich pracovního poměru musí být předem konzulto-

váno s odbory. Pokud by k propuštění přesto došlo bez konzultace s odbory, soud by 

rozhodl o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Ochranu před nespravedlivým 

zacházením má podle stávající právní úpravy rovněž zaměstnanec využívající svého 

práva na informace a konzultace. 

C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností 

V Irsku existuje jednoúrovňový systém řídících orgánů společností (angl. 

„single-tier board system“). Zástupci zaměstnanců v orgánech společností působí jen 

ve státních, resp. polostátních podnicích, kde obvykle tvoří jednu třetinu celkového 

počtu členů orgánu. Postupující privatizace se však postupně promítá v poklesu počtu 

podniků, kde působí zástupci zaměstnanců v řídících orgánech, a tento proces stále 

pokračuje. Soukromým podnikům zákon povinnost přizvat zástupce zaměstnanců do 

řídících orgánů neukládá, ve veřejném sektoru jsou naproti tomu odvětví, v nichž je 

zaměstnancům zákonem zaručeno právo na zastoupení v orgánech státních podniků a 

agentur. Uchazeči o funkci zástupců zaměstnanců v orgánech společností jsou 
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nominováni odbory, voleni jsou ale všemi zaměstnanci podniku. Oprávnění jmenovat 

zvolené kandidáty členy řídícího orgánu společnosti má příslušný resortní ministr.136 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Irský systém sociálního dialogu byl tradičně blízký britskému liberálně 

korporativistickému modelu. Irští sociální partneři byli zajedno v tom, že pracovní 

podmínky (zejména mzdy a pracovní doba) by měly být stanoveny kolektivním 

vyjednáváním mezi zaměstnavateli a jejich sdruženími na straně jedné a odbory na 

straně druhé, a to bez zasahování státu. Stát má v tomto systému za úkol především 

usnadňovat proces kolektivního vyjednávání zřizováním institucí přispívajících k řešení 

sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jakými jsou např. LRC, Labour Court apod. 

(Mercer… 2006). Až do nástupu ekonomické krize v roce 2008 byl tento model v Irsku 

doprovázen vysokou hospodářskou výkonností, rychle rostoucí zaměstnaností, nízkou 

úrovní nezaměstnanosti, růstem reálných příjmů a poklesem úrovně absolutní 

chudoby. Kritici systému nicméně upozorňují na to, že tento vývoj přinesl zároveň 

nárůst relativní mzdové a příjmové nerovnosti, vysokou úroveň relativní chudoby a 

nízké výdaje na veřejné služby ve srovnání s jinými vyspělými ekonomikami (Dobbins 

2009). 

V posledních dvaceti letech však sociální dialog v Irsku prošel významnou 

proměnou. Dle některých odborníků (Dobbins 2009) jsou tyto změny výsledkem 

postupného rozkladu liberálního systému sociálního dialogu a prohlubujícího se 

právního ukotvení vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zejména v oblasti 

individuálních práv zaměstnanců (např. v oblasti propouštění, odstupného, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, rovného zacházení, rodičovské dovolená atd.). Postupná 

inkorporace individuálních práv zaměstnanců do irského právního řádu vedla k vyšší 

míře institucionalizace sociálního dialogu a k postupnému přesunu těžiště úpravy 

pracovních podmínek od kolektivního vyjednávání k právní úpravě. Zejména 

v soukromém sektoru však v souvislosti s tímto vývojem často docházelo k zániku 

odborových organizací. 

D.2 Kolektivní vyjednávání 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

Odstavec 25 Zákona o pracovních vztazích z roku 1946 vymezuje kolektivní 

smlouvu (v Irsku nazývanou smlouvou zaměstnaneckou, angl. „employment 

agreement“) jako „smlouvu vztahující se k odměňování nebo k pracovním podmínkám 

zaměstnanců všech tříd, typů nebo skupin, uzavřenou mezi odbory a zaměstnavatelem 

nebo organizací zaměstnavatelů, nebo sjednanou při setkání registrovaného 

                                                           
136 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Board-level-
Representation. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Board-level-Representation
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Board-level-Representation
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bipartitního pracovního výboru (angl. „joint industrial council“) mezi jeho členy 

zastupujícími zaměstnance a členy zastupujícími zaměstnavatele.“137 

V Irsku neexistuje centrální monitoring pokrytí zaměstnanců kolektivními 

smlouvami. Výsledky National Workplace Survey z roku 2009138 ukazují, že jen 18 % 

z celkového počtu zaměstnanců v soukromém sektoru pracuje v podnicích, kde dochází 

ke kolektivnímu vyjednávání. Tento údaj nicméně nezahrnuje podniky, jejichž pracovní 

podmínky jsou stanoveny prostřednictvím odvětvových kolektivních smluv, např. ve 

stavebnictví. Výzkum dále ukázal, že podíl zaměstnanců pracujících v podniku 

s uznanými odbory dosahuje v soukromém sektoru nejnižších hodnot ve finančních 

službách (22 %) a pohostinství (25 %) a nejvyšších hodnot ve stavebnictví, kde tento 

poměr činí 53 % (Watson et al. 2010). Ve veřejném sektoru je míra pokrytí 

kolektivními smlouvami výrazně vyšší než v sektoru soukromém. Celkově se odhaduje, 

že pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami dosahuje v Irsku zhruba 44 % 

(Dobbins 2009). 

 

Jak již bylo uvedeno výše, nejsou kolektivní smlouvy právně závazné, 

s výjimkou smluv zaregistrovných u Labour Court kteroukoli stranou účastnící se 

kolektivního vyjednávání (viz kap. B.2.2), registrační mechanismus je však využíván 

jen velmi zřídka. S výjimkou registrovaných smluv se kolektivní smlouvy vztahují jen 

na členy příslušné odborové organizace (Traxler 2007). Právně vymahatelné jsou 

kolektivní smlouvy jen tehdy, když jsou z nich vyplývající opatření a nároky součástí 

pracovních smluv zaměstnanců. 

 

V Irsku nejsou kolektivní smlouvy formálně hierarchizovány. Národní kolektivní 

smlouvy však donedávna udávaly trend při zvyšování mezd a sociální partneři 

podporovali dodržování těchto smluv na nižších úrovních, přestože ani tyto smlouvy 

neměly právní závaznost. Mzdová ujednání ve smlouvách na národní úrovni navíc 

nemusí být dodržena zaměstnavateli, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci, případně 

v platební neschopnosti (Rodríguez et al. 2011). 

Paradoxem irského sociálního dialogu v posledním desetiletí byla sílící 

centralizace kolektivního vyjednávání o mzdách a souběžná decentralizace struktur 

pro sociální dialog.139 V období od roku 1987 do roku 2009 byl irský „volný“ systém 

kolektivního vyjednávání důsledně usměrňován centralizovaným tripartitním kolektiv-

ním vyjednáváním v rámci tzv. „social partnership“ (viz kap. D.2.2). V současnosti je 

nejdůležitější úrovní kolektivního vyjednávání úroveň podniková, většina kolektivních 

smluv je uzavřena na podniku. Počet kolektivních smluv uzavřených na úrovni 

odvětvové postupně klesá a v současné době jsou tyto smlouvy omezeny jen na 

několik hospodářských odvětví (především na odvětví stavebnictví).  

Ve veřejném sektoru se kolektivní vyjednávání odehrává zpravidla na národní 

úrovni, především pokud jde o vládní orgány, státní agentury a polostátní 

organizace.140 

Mezi centralizovanými kolektivními smlouvami a smlouvami na podnikové úrovni 

neexistuje v Irsku přímá vazba a vzhledem k tomu, že v řadě podniků odbory 

nepůsobí, je vymahatelnost závazků vyplývajících z centralizovaných smluv do značné 

                                                           
137 Viz http://www.irishstatutebook.ie/1946/en/act/pub/0026/sec0025.html#sec25. 
138 Do tohoto reprezentativního šetření byly zahrnuty organizace zaměstnávající téměř 271 000 osob 
v soukromém a bezmála 297 000 ve veřejném sektoru. 
139 Viz http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?DocID=280. 
140 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/COLLECTIVEBARGAINING-IR.htm. 

http://www.irishstatutebook.ie/1946/en/act/pub/0026/sec0025.html%23sec25
http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?DocID=280
http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/COLLECTIVEBARGAINING-IR.htm
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míry omezená. Důležitou úlohu však v tomto ohledu sehrávaly LRC a Labour Court, 

které mohly v případě sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli rozhodnout o 

dodržování závazků vyplývajících z centralizovaných smluv (Traxler 2007). 

D.2.2 Kolektivní vyjednávání na národní úrovni 

Jednou z nejdůležitějších změn v irském systému sociálního dialogu v průběhu 

posledních 25 let bylo etablování a rozvoj kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu 

na národní úrovni. V roce 1987 byla sjednána první z celkového počtu 7 národních 

kolektivních smluv, nazvaná „Programme for National Recovery“, PNR (Program pro 

národní zotavení), která byla reakcí na finanční krizi poloviny 80. let 20. století v Irsku. 

Další smlouvy postupně uzavírané na národní úrovni vedly k institucionalizaci 

multilaterálního systému sociálního partnerství, zaměřeného na stěžejní otázky 

hospodářské a sociální politiky. Až do roku 2009 se tak kolektivní vyjednávání pohybo-

valo v mantinelech vytyčených národními kolektivními smlouvami (angl. „National 

Partnership Agreements“). Poslední kolektivní smlouva s národní působností, „Towards 

2016: Review and Transitional Agreement 2008-2009“ (Vyhlídky do roku 2016: revize 

a přechodná smlouva),141 byla uzavřena vládou a sociálními partnery koncem roku 

2008, a to jako aktualizace národní kolektivní smlouvy „Towards 2016: Ten Year 

Framework Social Partnership Agreement 2006-2015“ (Vyhlídky do roku 2016: 

desetiletá rámcová kolektivní smlouva 2006-2015).  

Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na národní úrovni se odehrává mezi 

organizacemi zaměstnavatelů (zastoupenými IBEC), zástupci farmářů, odbory 

(zastoupenými ICTU), vládou a aktéry tzv. sociálního pilíře (angl. „community and 

social pillar“). Kolektivního vyjednávání týkajícího se makroekonomické strategie země 

se postupně začala zúčastňovat řada různých poradních orgánů, pracovních skupin, 

asociací a platforem, z nichž některé byly založeny speciálně k tomuto účelu. Rostoucí 

pozornost byla při jednání na této úrovni věnována organizaci práce, celoživotnímu 

vzdělávání, sociálnímu bydlení, chudobě, sociálnímu vyloučení a rozvoji podnikání. 

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a úroveň mezd nicméně zůstávaly po celou 

dobu hlavním předmětem vyjednávání. Sociální dialog na národní úrovni za široké 

účasti zástupců sociálních partnerů, členů vlády a reprezentantů občanské společnosti 

bývá považován za jeden z faktorů, jež přispěly k nedávnému hospodářskému 

rozkvětu Irska, vedle např. přílivu pracovní síly či členství v EU (Dobbins 2009). 

Proces uzavírání kolektivních smluv na národní úrovni byl nepříznivě ovlivněn 

hospodářskou krizí, jež zasáhla Irsko v roce 2008. Kolektivní smlouvy na národní 

úrovni nebyly schopné pružně reflektovat nové podmínky a těžiště kolektivního 

vyjednávání se vrátilo zpět na podnikovou úroveň. V prosinci 2009 IBEC formálně 

odstoupila od poslední národní kolektivní smlouvy (angl. „Transitional Agreement“) 

poté, co ztroskotala jednání mezi vládou a sociálními partnery o nové, revidované 

podobě smlouvy. V březnu roku 2010 uzavřely IBEC a ICTU nezávaznou dohodu 

upravující pracovní vztahy a podmínky kolektivního vyjednávání v soukromém 

sektoru. Tato dohoda neobsahuje mzdové tarify, zavazuje však obě strany k podpoře 

svých členů při dodržování sjednaných kolektivních smluv a při jejich obnově po 

skončení jejich platnosti. Dohoda mezi IBEC a ICTU, uzavřená na období do konce 

roku 2010, nebyla (přestože došlo k vyjednávání) prodloužena.142 

                                                           
141 Viz http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Taoiseach%20Report_web.pdf. 
142 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 

http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/Pdf%20files/Taoiseach%20Report_web.pdf
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
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Kolektivní smlouvy na národní úrovni sice nebyly – jak již bylo výše uvedeno - 

právně závazné, jejich uzavírání však bylo spojeno s očekáváním, že odborové svazy a 

organizace zaměstnavatelů zajistí, aby je jejich členové dodržovali, a tak tomu 

skutečně až do nástupu hospodářské krize na podzim roku 2008 bylo. Tyto smlouvy 

představovaly pro sociální partnery rovněž společné východisko při řešení pracovních 

sporů. 

Kolektivní vyjednávání na národní úrovni probíhá i nadále ve veřejném sektoru, 

ve zdravotnictví a ve státní správě. 

D.2.3 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Vedle kolektivního vyjednávání na národní a podnikové úrovni existuje také 

omezený počet kolektivních smluv na úrovni odvětvové, z nichž některé byly rozšířeny 

na všechny zaměstnance pracující v příslušném odvětví. Do roku 2011 byla mzdová 

ujednání v některých odvětvích, např. v maloobchodě, úklidových službách či ve 

stravování, řízena již zmíněnými Bipartitními pracovními komisemi (JLCs, viz kap. 

B.2.2), které určovaly minimální mzdové standardy v příslušných odvětvích (nad 

úroveň národní minimální mzdy). Tyto odvětvové standardy byly prosazovány pro-

střednictvím již zmíněných ERO. V roce 2011 však irský Nejvyšší soud vydal 

rozhodnutí, že JLCs překračují své pravomoci, jestliže stanoví mzdová ujednání 

závaznými pro celá odvětví, a že dodržování ERO není právně vymahatelné. Vláda 

v současné době připravuje návrh nové právní úpravy, jež by nahradila stávající funkci 

JLCs a dosavadní praxi rozšiřování kolektivních smluv.143 

Obecně lze říci, že v posledním desetiletí došlo k zániku celé řady platforem 

kolektivního vyjednávání, jež fungovaly na odvětvové či regionální úrovni a po většinu 

poválečného období byly základním stavebním kamenem kolektivního vyjednávání 

v Irsku.144 Zejména v 50. a 60. letech 20. století byly mzdy a pracovní podmínky 

dojednávány nejčastěji mezi organizacemi zaměstnavatelů a odborovými svazy na 

odvětvové úrovni či na úrovni regionů napříč různými odvětvími. Pouze v případě 

velkých zaměstnavatelů docházelo k vyjednávání na úrovni podnikové. Podniková 

úroveň kolektivního vyjednávání nabývala na významu v 60. a 70. letech spolu 

s příchodem rostoucího počtu nadnárodních společností do země. V 80. letech 20. 

století se řada odvětvových vyjednávacích platforem rozpadla či přestala být využívána 

a těžiště kolektivního vyjednávání se přesunulo jednak na národní, jednak na 

podnikovou úroveň. Odvětvové kolektivní vyjednávání přestalo být uplatňováno 

zejména v odvětvích jako potravinářství, strojírenství, pohostinství či distribuce 

pohonných hmot. Tento trend odráží změny v konkurenčním prostředí dotčených 

odvětví, tlaky k přesunu těžiště kolektivního vyjednávání na podnikovou úroveň 

vycházely mimo jiné z rostoucí koncentrace zaměstnavatelů v některých odvětvích.  

D.2.4 Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni 

Po odstoupení od sjednávání národních kolektivních smluv se nejdůležitější 

platformou pro kolektivní vyjednávání v Irsku stalo opět vyjednávání na úrovni 

podniků. Toto kolektivní vyjednávání probíhá za účasti zástupců odborů na daném 

                                                           
143 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
144 Viz http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?DocID=280. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.lrc.ie/viewdoc.asp?DocID=280
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pracovišti, kteří jsou obvykle podporováni uvolněnými odborovými funkcionáři. Jak již 

bylo uvedeno výše, odborové organizace i organizace zaměstnavatelů musí být 

registrovány a disponovat licencí, pokud se chtějí kolektivního vyjednávání zúčastnit. 

Účelem tohoto systému je vyloučit z kolektivního vyjednávání zejména odborové 

organizace, které jsou příliš malé nebo ve špatné finanční situaci. To, že je odborová 

organizace uznána jako partner pro kolektivní vyjednávání, však ještě neznamená, že 

ke kolektivnímu vyjednávání v daném podniku dochází, ačkoli většinou tomu tak je. 

Nízký podíl podniků s uznanými odbory byl v minulosti jednou z příčin poklesu 

odborové organizovanosti v Irsku. Odbory proto usilovaly o zavedení procedur, které 

by uznávání podporů podpořily. I přes odpor zaměstnavatelů se odborům v roce 2001 

nakonec podařilo prosadit změny v Zákoně o pracovních vztazích, které rozšiřují 

kompetence Labour Court tak, že tento soud může činit závazná rozhodnutí ve vztahu 

k uznávání odborů. Nemá ovšem pravomoc nařídit zaměstnavateli, aby s uznanými 

odbory kolektivně vyjednával, neznamená to tedy automatický nárok na uzavírání 

kolektivních smluv (Neal 2004). V Irsku dále není stanoven minimální počet zaměst-

nanců pro ustavení orgánu pro zastoupení zaměstnanců, takže orgány zástupců 

zaměstnanců vznikají jen na základě vzájemné dohody zaměstnanců a zaměstnavatele. 

Způsob jejich činnosti je potom dán kolektivní smlouvou. Kolektivní vyjednáváním 

může iniciovat kterákoli ze zúčastněných stran, tj. jak zaměstnanci, tak zaměstnava-

telé. Obsah kolektivní smlouvy musí posléze odhlasovat zástupci zaměstnanců 

(Rodríguez et al. 2011). 

Hlavním předmětem kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni je v sou-

časné době výše mezd (do roku 2009 byla tato problematika předmětem kolektivního 

vyjednávání na národní úrovni, přičemž podnikové kolektivní smlouvy mohly stanovit 

podmínky výhodnější). Dalšími frekventovanými tématy vyjednávání na podnicích jsou 

otázky pracovní doby, uplatnění mzdových systémů, penzijní pojištění, vzdělávání 

pracovníků apod. Údaje o rozsahu kolektivního vyjednávání na podnicích a počtu 

uzavřených podnikových kolektivních smluv nejsou k dispozici už i s ohledem na to, že 

irské kolektivní smlouvy nemají závazný charakter. 

Při zakládání nových poboček firem někdy dochází k tomu, že dohoda o uznání 

odborů je uzavřena ještě před tím, než je pobočka uvedena do provozu a než dojde 

k najmutí personálu. V této fázi již může dojít rovněž k dohodě o postupech vztahují-

cích se ke kázni zaměstnanců a podávání stížností. Tyto dohody jsou označovány jako 

„předprodukční“ smlouvy (angl. „pre-production agreements“).145 Irský právní systém 

podnikové kolektivní smlouvy nijak nedefinuje a sociální partneři tedy mají na 

podnikové úrovni značnou volnost při dojednávání konkrétních parametrů pracovních 

vztahů. 

D.2.5 Kolektivní vyjednávání v malých a středních podnicích 

Malé a střední podniky dominují irskému podnikatelskému prostředí. Podle 

dostupných údajů bylo v Irsku v roce 2005 asi 250 000 podniků této velikostní 

kategorie, včetně podnikatelských subjektů bez zaměstnanců. Odhaduje se, že v 

malých a středních podnicích je zaměstnána asi jedna polovina celkové pracovní síly 

irského soukromého sektoru (Kolář 2007). Velikostní strukturu segmentu malých a 

středních firem ukazuje následující tabulka. 

 

                                                           
145 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/SINGLEUNIONAGREEMENT-IR.htm. 
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Velikostní struktura malých a středních firem 

velikost podniku počet podniků počet zaměstnanců 

do 9 zaměstnanců 72 340 208 312 

10-49 zaměstnanců 9 853 200 199 

50-249 zaměstnanců 2 219 211 482 

celkem 84 412 619 993 

Zdroj: (EIRO 2011). 

 

Až 80 % malých a středních podniků v Irsku působí v sektoru služeb, zbývající 

část především v průmyslu a ve stavebnictví. Dle údajů z roku 2005 zaměstnávalo 98 % 

všech podnikatelských subjektů působících v sektoru služeb méně než 50 

zaměstnanců. Ve stavebnictví bylo cca 194 000 osob z celkového počtu cca 253 000 

zaměstnanců (tj. 77 %) zaměstnáno v malých firmách s méně než 20 zaměstnanci 

(EIRO 2011). 

Pokud jde o pracovní podmínky, jsou v sektoru malých a středních podniků 

méně výhodné pro zaměstnance zejména v oblasti odměňování. Podle šetření ISME146 

dosahovala v roce 2005 průměrná roční mzda v tomto sektoru 22 000 EUR (ve 

srovnání s průměrnou roční mzdou v soukromých podnicích v průmyslu ve výši cca 30 

000 EUR a průměrným ročním platem ve veřejném sektoru ve výši 42 000 EUR. 

Průměrná hodinová mzda zaměstnance vykonávajícího manuální profesi v segmentu 

malých a středních firem byla (napříč odvětvími) 21,371 EUR, a to v rozmezí od 17,541 

EUR u nekvalifikovaných zaměstnanců do 25,012 EUR u kvalifikovaného personálu. 

Obvyklá hodinová sazba napříč všemi odvětvími a kategoriemi zaměstnanců byla 

22,009 EUR. Týdenní pracovní doba činila v průměru cca 39 hodin a nárok na 

dovolenou činil 21 dnů za rok (EIRO 2011). Výsledky kolektivního vyjednávání na 

národní úrovni měly v souvislosti se zavedením národní minimální mzdy v roce 2000 

významný dopad na odměňování nejvíce právě v malých a středních podnicích. 

Rozsah formální regulace pracovních vztahů je v rámci sektoru malých a 

středně velkých podniků menší než ve větších podnicích. Rovněž moderní metody 

řízení lidských zdrojů, např. využívání týmové práce, nástrojů hodnocení kvality práce, 

forem pozitivní motivace, poskytování podpory při vzdělávání apod., jsou využívány 

v menším rozsahu než v podnicích s větším počtem zaměstnanců. 

V segmentu malých a středních podniků působí především dvě organizace 

zaměstnavatelů, a to SFA a ISME. ISME byla nabídnuta účast v tripartitě, kterou však 

organizace odmítla.  

Dle dostupných zdrojů se míra zaměstnavatelské organizovanosti v sektoru 

malých a středně velkých firem od roku 2006 zvýšila. Jedním z důsledků tohoto trendu 

může být i evidované zdvojnásobení počtu přímých a nepřímých členů SFA - zatímco 

v roce 2006 bylo v této asociaci sdruženo 4 000 organizací zaměstnávajících 50 a 

méně osob, v roce 2011 měla SFA již cca 8 000 takových členských organizací. Rovněž 

celkový počet členů ISME se v uvedeném období zvýšil, a to více než na dvojnásobek 

(na současných cca 8 500 z 3 500 v roce 2006). Přes uvedený trend je však míra 

organizovanosti malých a středních podniků v organizacích zaměstnavatelů relativně 

nízká, zvláště vezme-li se v úvahu, že v zemi působí celkem cca 160 000 podniků 

dané velikostní kategorie. (EIRO 2011) 

                                                           
146 Viz http://www.isme.ie/about-us-page.html. 

http://www.isme.ie/about-us-page.html
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Pokud jde o odborovou organizovanost, dosahovala např. v roce 2004 cca 13 % 

(větší společnosti vykazují obecně vyšší míru odborové organizovanosti). Všeobecně 

vyšší míra odborového sdružování je typická pro tradiční průmyslová odvětví, naopak 

mizivá míra odborové organizovanosti je vlastní nově vznikajícím odvětvím, např. v 

oblasti informačních a telekomunikačních služeb. Významnější úlohu než odbory 

nicméně hrají v daném firemním segmentu podnikové rady, které působí zpravidla v 

podnicích s více než 50 zaměstnanci. (EIRO 2011) 

Ke kolektivnímu vyjednávání dochází v sektoru malých a středních podniků 

zřídka, což odpovídá již uvedené nízké míře odborové organizovanosti. V podnicích, 

jež nejsou vázány kolektivními smlouvami, jsou mzdy a pracovní podmínky určovány 

zaměstnavatelem, v některých případech také na základě jednání mezi zaměstnavate-

lem a zaměstnancem. 

D.2.6 Kolektivní vyjednávání v segmentu nadnárodních firem 

Počet zaměstnanců v nadnárodních společnostech se zahraničním vlastníkem 

představoval v roce 2006 9,5 % z celkového počtu zaměstnanců působících v soukro-

mém sektoru. V období 1997 a 2006 se zaměstnanost v nadnárodních společnostech 

zvýšila o 17,4 % a lze předpokládat, že od té doby došlo v segmentu nadnárodních 

firem spíše k jejímu dalšímu nárůstu. V r. 2006 bylo ve výrobních podnicích s přímými 

zahraničními investicemi zaměstnáno přes 100 000 osob a ve společnostech s přímými 

zahraničními investicemi obchodujících se zahraničím přes 51 000 osob. Uvedená 

úroveň zaměstnanosti v nadnárodních společnostech je však spíše podhodnocena, 

neboť nezahrnuje údaje za nadnárodní společnosti s irským kapitálem, jež tvoří zhruba 

13 % z celkového počtu nadnárodních firem působících v zemi (EIRO 2009b). 

V sektoru nadnárodních společností úroveň pokrytí kolektivními smlouvami 

vyšší než v soukromém sektoru jako celku. V nejrozsáhlejším šetření o pracovních 

vztazích a politikách lidských zdrojů v nadnárodních společnostech provedeném 

výzkumnými pracovníky z University of Limerick uvedlo 69 % zástupců nadnárodních 

společností, že jejich firmy byly pokryty kolektivními smlouvami. Pokrytí kolektivními 

smlouvami je vyšší u společností s hlavním sídlem v Evropě, než u firem amerických. 

Ve výrobním sektoru uvedlo pokrytí kolektivními smlouvami 79 % nadnárodních 

společností a v sektoru služeb 57 % těchto firem. V rámci šetření bylo dále zjištěno, 

že 61 % nadnárodních společností zahrnutých do výzkumu se na nějaké úrovni 

zapojilo do jednání s odbory. Přes 80 % irských a britských nadnárodních firem 

vyjednává s odbory, u ostatních evropských společností je to v průměru v 72 % 

případů. Až 59 % amerických společností naopak s odbory nejedná - s ohledem na 

převažující negativní přístup amerického managementu k odborům. Obecně dochází 

ke kolektivnímu vyjednávání podstatně častěji v nadnárodních firmách s irským 

vlastníkem než s vlastníkem zahraničním. 

Míra odborové organizovanosti v nadnárodních společnostech je vyšší, než činí 

průměr v celé irské ekonomice. Až 53 % nadnárodních společností zahrnutých do 

šetření deklarovalo více než 50 % odborovou organizovanost a více než 25 % těchto 

společností uvedlo dokonce 75 % a vyšší míru odborové organizovanosti.  

Nadnárodní společnosti se doposud účastnily zejména kolektivního vyjednávání 

na národní úrovni, běžně se však lze v tomto segmentu setkat i s kolektivním 

vyjednáváním na podnikové úrovni (Gunnigle et al. 2007). Vzhledem k tomu, že 

největší podíl v segmentu nadnárodních firem patří společnostem s hlavním sídlem v 

USA, mají americké firmy významný vliv na vývoj v oblasti kolektivního vyjednávání. 
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Řada nadnárodních společností, zejména se sídlem v USA, zavádí vlastní systémy 

participace zaměstnanců. Je to způsobeno i tím, že nadnárodní podniky mají při 

poskytování mezd, benefitů apod. značnou volnost. Je běžné, že zaměstnavatelé 

poskytují na podnikové úrovni podmínky pro zaměstnance výhodnější, než jak by 

vyplývalo z národních kolektivních smluv. Některé velké nadnárodní společnosti 

národní či odvětvové kolektivní smlouvy nerespektují a pracovní podmínky stanoví 

nezávisle na těchto smlouvách, což umožňuje zejména velmi liberální irský trh práce. 

Globalizace v podnikatelském světě tak vychýlila rovnováhu v pracovních vztazích v 

zemi ve prospěch zaměstnavatelů. Irské odbory nedokážou reagovat na rostoucí vliv 

nadnárodních firem a nadto čelí poklesu zaměstnanosti v těchto společnostech.  

Až 92 % z celkového počtu nadnárodních společností v Irsku je členem některé 

organizace zaměstnavatelů, 86 % těchto společností je členem IBEC (přičemž častější 

je organizovanost výrobních podniků než firem ze sektoru služeb). Členy organizací 

zaměstnavatelů bývají častěji nadnárodní společnosti s uznanými odbory. V irských 

zaměstnavatelských asociacích jsou nadnárodní firmy považovány za silné hráče 

s výrazným vlivem na kolektivní vyjednávání. Nadnárodní společnosti bývají rovněž 

členy zaměstnavatelských uskkupení v zemi svého hlavního sídla. (EIRO 2009b). 

V posledních letech vede vývoj sociálního dialogu v sektoru nadnárodních 

společností k typické dvoukolejnosti, kdy vedle starších poboček nadnárodních 

společností, v nichž působí odbory, jsou v Irsku nově zakládány pobočky, kde odbory 

nevznikají a kde nejsou ani uplatňovány národní kolektivní smlouvy včetně příslušných 

mzdových ujednání. Zda v nové pobočce budou uznány odbory pro kolektivní 

vyjednávání, závisí na důrazu zaměstnanců a zemi původu nadnárodní společnosti. U 

amerických společností s uznanými odbory je polovina nově založených poboček bez 

odborového zastoupení (Gunnigle et al. 2007). 

D.2.7 Předmět kolektivního vyjednávání 

D.2.7.1 Kolektivní vyjednávání o mzdě 

Mzdové otázky byly hlavním předmětem kolektivních smluv na národní úrovni, 

zpravidla včetně nižšího zdanění mzdy jako kompenzace za nižší mzdový nárůst. 

Průměrný meziroční mzdový nárůst sjednaný v národních kolektivních smlouvách 

v letech 2004-2007 činil 4,3 %, již zmíněná poslední kolektivní smlouva uzavřená na 

národní úrovni stanovila růst mezd ve veřejném i soukromém sektoru o 6 % za období 

21 měsíců a vymezila tempo růstu mezd pro jednotlivé sektory, příjmové skupiny a 

časové úseky (Dobbins 2009). 

Přestože mzdové vyjednávání na národní úrovni představovalo právně 

nezávazný rámec pro kolektivní vyjednávání o mzdách na nižších úrovních, přihlížela k 

němu většina zaměstnavatelů jako k doporučenému standardu. Výsledky mzdového 

vyjednávání na národní úrovni tak byly rozhodující pro nastavení mzdových tarifů v 

podnicích s fungujícími odbory a respektovali je obvykle i zaměstnavatelé, u nichž 

odbory nepůsobí. Pro koordinaci mzdového vyjednávání v Irsku je důležité rovněž 

stanovení minimální mzdy na národní úrovni, neboť vymezuje spodní mzdovou hranici 

pro všechna odvětví.  

Přes značnou míru centralizace systému kolektivního vyjednávání v letech 1987 

až 2009 byl tak vždy ponechán prostor pro vyjednávání o mzdách na podnikové úrovni, 

které mohlo podmínky sjednané v národních kolektivních smlouvách modifikovat.  
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Hospodářská krize, jež Irsko zasáhla v roce 2008, ochromila mzdová vyjedná-

vání na národní úrovni. Těžiště kolektivního vyjednávání o mzdách se v soukromém 

sektoru vrátilo zpět na podnikovou úroveň, ve veřejném sektoru pak vláda jedno-

stranně přikročila ke krácení mezd.147 Z šetření IBEC z května roku 2009 vyplývá, že 

od počátku roku došlo u 13 % zaměstnavatelů ke zvýšení mezd, 57 % zaměstnavatelů 

mzdy zmrazilo a 10 % přistoupilo ke snížení mezd (zbylých 20 % dotazovaných 

zaměstnavatelů neodpovědělo). (IBEC... 2009). 

Od roku 2009 jsou mzdy v soukromém sektoru určovány buď na základě 

podnikových kolektivních smluv, nebo (pokud u zaměstnavatele odbory nepůsobí) na 

základě rozhodnutí zaměstnavatele. 

D.2.7.2 Kolektivní vyjednávání o pracovní době 

Zákonem stanovená týdenní pracovní doba činí maximálně 48 hodin. Maximální 

denní pracovní doba dle tohoto zákona je 13 hodin.  

V Irsku je kolektivně sjednáván i roční fond pracovní doby. V roce 2006 byl 

sjednán fond pracovní doby v rozsahu 1 809 pracovních dní, zatímco v letech 2009 a 

2010 došlo k poklesu na 1 801 pracovních dní. Dohodnutá pracovní doba se v řadě 

odvětví národního hospodářství (chemický průmysl, železniční doprava, státní a místní 

správa, bankovnictví, kovoprůmysl, maloobchod) příliš neliší, s výjimkou sektoru státní 

a místní správy, kde sjednaná týdenní pracovní doba je po řadu let nižší a činí 37 

hodin v týdnu.  

Zákonem stanovená výměra placeného pracovního volna v kalendářním roce 

činí 20 dní. Kolektivně sjednaný rozsah placeného volna byl v období 2008-2010 24 

dní v roce (Working Time Development 2007, 2008, 2009, 2009, 2010).  

D.2.7.3 Ostatní témata kolektivního vyjednávání 

Velmi frekventovaným tématem kolektivního vyjednávání je v Irsku penzijní 

pojištění zaměstnanců. V soukromém sektoru byl ze strany zaměstnavatelů kladen 

důraz na to, aby došlo k přechodu na méně výhodné důchodové schéma z pohledu 

zaměstnanců, u něhož dlouhodobá finanční rizika nenese zaměstnavatel, ale v prvé 

řadě zaměstnanci.148 V roce 2008 se velká část odborů dohodla se zaměstnavateli na 

kompromisním řešení. Sporným předmětem jednání mezi sociálními partnery je 

rovněž otázka povinné účasti zaměstnanců na penzijním pojištění. 

Běžnou součástí kolektivního vyjednávání na národní úrovni se staly i otázky 

dalšího profesního a celoživotního vzdělávání nebo genderové rovnosti, ujednání o 

mzdách a o penzijním pojištění zaměstnanců, ustanovení o posílení zaměstnaneckých 

práv agenturních zaměstnanců, využití smírčího řízení při sporech mezi sociálními 

partnery, zákazu znevýhodňování zástupců zaměstnanců a o úpravě vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, ale i ustanovení o řízení změn v podnicích. (Dobbins 

2009) 

                                                           
147 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
148 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/IE0710019I.htm. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/IE0710019I.htm
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Již uvedená národní kolektivní smlouva “Towards 2016 Ten Year Framework 

Social Partnership Agreement 2006-2015”, uzavřená mezi vládou a nejvýznamnějšími 

zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a organizacemi občanské společnosti, 

obsahuje vedle ujednání o mzdovém nárůstu také ustanovení v oblasti penzijního 

pojištění, dodržování pracovních standardů a vymáhání práv zaměstnanců, sladění 

zaměstnání a rodinných povinností. Mezi tématy, jimž se kolektivní smlouva věnovala, 

byla však i opatření sledující modernizaci jednotlivých odvětví národního hospodářství.  

Obsahem odvětvových smluv např. ve školství byla opatření k modernizaci a 

vyšší flexibilitě školského systému, problematika řízení výkonnosti zaměstnanců včetně 

opatření při neuspokojivém pracovním výkonu pedagogických pracovníků, opatření pro 

řešení nadbytečnosti učitelů, problematika profesního rozvoje pedagogických 

pracovníků, modernizace a změny školské legislativy, racionalizační opatření v oblasti 

mzdového plánování.  

Obdobně ve veřejném sektoru je předmětem kolektivních smluv otázka moder-

nizace a flexibility veřejné správy, zajištění informací a konzultací se zaměstnanci na 

municipální úrovni, vytvoření systému pro řízení pracovní výkonnosti apod.  

V souvislosti s narůstajícími hospodářskými problémy v zemi dochází k modifi-

kaci obsahu kolektivního vyjednávání na lokální, podnikové úrovni s důrazem 

položeným na mzdové vyjednávání, řešení problematiky nadbytečnosti zaměstnanců a 

ochrany jejich práv149. 

V bankovnictví, kde v současné době vzhledem k problémům, kterými irský 

bankovní sektor prochází, mají hlediska sociálních partnerů prioritu kolektivní smlouvy 

podnikové, jsou v rámci kolektivního vyjednávání řešeny např. otázky nadbytečnosti 

části zaměstnanců nebo problémy deficitního hospodaření podnikových penzijních 

fondů (např. otázka vyřešení dluhu zaměstnaneckého penzijního fondu Irské národní 

banky včetně dočasného zmrazení výše důchodů při nezměněné výši účastnických 

příspěvků).  

E. Tripartitní sociální dialog 

Tripartitní sociální dialog bývá považován za nejdůležitější z řady faktorů, jež 

v minulosti přispěly ke zrodu tzv. „Keltského tygra“ (tento kauzální vztah je ale někdy 

zpochybňován).150 K rozvoji irského tripartitního modelu došlo zejména po roce 1987 v 

podmínkách hospodářského růstu. Jednání na národní úrovni se vedle vlády účastnili 

zástupci zaměstnavatelů, odbory a skupiny expertů. Tripartita na této úrovni se 

soustředila na formulování střednědobých a dlouhodobých politik, a to zejména v 

hospodářské a sociální oblasti. Odborům tento model sociálního partnerství přinesl 

větší politický vliv a možnost účastnit se odborných diskusí na širší témata, než jsou 

pracovní podmínky zaměstnanců. 

Pro ilustraci obsahu tripartitních jednání na národní úrovni lze uvést předmět již 

zmiňované poslední národní kolektivní smlouvy „Transitional Agreement“, uzavřené 

                                                           
149 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
150 Do neúplného výčtu dalších faktorů, kterým bývá připisován vliv na irský „ekonomický zázrak“, patří růst 
disponibilní pracovní síly, devalvace irské měny v letech 1986 a 1993, rostoucí domácí poptávka, členství 
v EU, obnovení turistického ruchu, stavební boom, mezinárodní atraktivita anglicky hovořící investiční 
destinace a nízké podnikové daně. 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-Bargaining
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vládou a sociálními partnery na podzim 2008, tj. v hospodářsky složitých podmínkách, 

kdy docházelo k hlubokému poklesu irské ekonomiky. 

 Pokud jde o mzdy, stanovila Transitional Agreement zvýšení mezd ve veřejné a 

soukromé sféře o 6 % během 21 měsíců. Pro zaměstnance veřejného sektoru stanoví 

smlouva v této oblasti zvyšování mezd ve fázích. Ustanovení pro soukromý sektor 

zahrnují: 

 zvýšení mezd o 3,5 % v období 6 měsíců 

 zvýšení mezd o 2,5 % v období 12 měsíců, případně zvýšení o 3 % pro zaměstnance 

s příjmem 11 euro za hodinu nebo méně k datu, kdy má zvýšení nastat. 

Ustanovení pro veřejný sektor zahrnují: 

 od 1. září 2009 zvýšení mezd o 3,5 % na dobu 9 měsíců 

 od 1 června 2010 zvýšení mezd o 2,5 %, kromě zaměstnanců s příjmem do 430,49 

euro týdně včetně (22 463 euro ročně) k uvedenému datu, kteří obdrží 3% 

navýšení. 

 Smlouva pokrývá kromě mzdových otázek řadu iniciativ, zahrnujících např.: 

 zahájení procesu vytváření národního rámce zaměstnaneckých práv agenturních 

zaměstnanců a zákaz využívání práce těchto zaměstnanců v případě stávek a výluk 

 možnost volby dobrovolné arbitráže o změnách na podnikové úrovni 

 zahájení časově omezeného projednávání otázek reprezentace odborů a 

navrhovaných souvisejících legislativních změn  

 zavedení statutárního zákazu viktimizace zaměstnanců založené na jejich odboro-

vém členství nebo naopak neúčasti v odborech nebo na jejich aktivitě ve prospěch 

odborů a zavedení zákazu podněcování k neúčasti v odborech 

 poskytování příspěvků na penze podle Council Directive 2001/23/EC o aproximacích 

práva členských států týkajících se zabezpečení práv zaměstnanců v případě 

transferu podniků nebo částí podniků 

 dodržování závazků ve vztahu k modernizaci veřejných služeb, včetně závazků 

vyplývajících ze Zprávy Irska pro OECD „Towards an integrated public service“. 

Od roku 1973 působí v Irsku poradní orgán „National Economic and Social 

Council“, NESC (Národní hospodářská a sociální rada),151 zaměřený na podporu 

integrace hospodářských a sociálních cílů vlády. Rada v současné době působí pod 

záštitou „National Economic and Social Development Office“, NESDO (Národní úřad 

hospodářského a sociálního rozvoje),152 který jí poskytuje mj. informační služby a 

administrativní podporu [Dobbins 2009]. NESDO byl založen roku 2006 jako poradní 

orgán předsedy vlády, a to pro otázky strategického rozhodování v hospodářské a 

sociální oblasti. NESDO předává vládě všechny zprávy, doporučení a závěry vyplývající 

z činnosti NESC a zajišťuje jejich zveřejnění. Činnost NESC se od roku 2006 řídí 

Zákonem o národním hospodářském a sociálním vývoji (angl. „National Economic and 

Social Development Act“) a od roku 2010 také nařízením o Národní hospodářské a 

sociální radě (angl. „National Economic and Social Council (Alteration of Composition) 

Order“).153 Předseda a místopředseda NESC jsou do funkcí jmenováni premiérem, a to 

                                                           
151 Viz http://www.nesc.ie/en/home. 
152 Viz http://www.nesc.ie/en/our-organisation/nesdo. 
153 Viz http://www.nesc.ie/assets/files/downloads/si603-2010_nesc_alteration_of_composition_order.pdf. 

http://www.nesc.ie/en/home
http://www.nesc.ie/en/our-organisation/nesdo
http://www.nesc.ie/assets/files/downloads/si603-2010_nesc_alteration_of_composition_order.pdf
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na tříleté období. V minulosti měla NESC 46 členů a předsedal jí nezávislý odborník. 

V současné době má NESC celkem 33 členů, z nichž 8 je jmenováno vládou, 5 členů 

tvoří generální tajemníci vládních odborů a 4 členové jsou jmenováni zástupci zaměst-

navatelů a odborů, zemědělských organizací a organizací zabývajících se životním 

prostředím. 

Roku 1993 zřídila vláda Národní hospodářské a sociální fórum (angl. „National 

Economic and Social Forum“, NESF), jež působilo jako poradní orgán v oblasti 

dlouhodobé nezaměstnanosti, politiky rovnosti a sociálního začlenění, a roku 2001 

bylo ustaveno Národní centrum pro partnerství a výkonnost (angl. „National Centre for 

Partnership and Performance“, NCPP). V roce 2004 se vláda rozhodla soustředit tyto 

poradní orgány v rámci nové platformy NESDO a o dva roky později byla schválena 

příslušná legislativa, jež toto sjednocení právně ukotvila.  

V roce 2010 podnikla vláda další kroky k modernizaci systému tripartitních 

orgánů. Došlo ke sloučení výše zmíněných poradních institucí v rámci NESC, která 

v současnosti zajišťuje na vládní úrovni strategické a dlouhodobé analýzy problémů 

země a její ekonomické pozice. Orgán je financován Úřadem předsedy vlády. V letech 

1986 až 2006 NESC pravidelně publikovala strategické zprávy, jež tvořily základ pro 

uzavírání národních kolektivních smluv a přispívaly k formulování státní politiky154. 

NESC se schází pravidelně jednou měsíčně. O svém pracovním programu rozhoduje 

vždy s tříletým výhledem a zohledňuje při tom vládní zadání.  

NESC působí rovněž na mezinárodní úrovni, je členem „International Association 

of Economic and Social Councils and Similar Institutions“, AICESIS (Mezinárodní 

sdružení hospodářských a sociálních rad a podobných institucí). 

  

                                                           
154 První zpráva NESC z roku 1986 nazvaná A Strategy for Development (Rozvojová strategie), která 
mapovala možnosti vyvedení Irska z hospodářské krize, vytvořila základ, na němž vláda a sociální partneři 
vyjednali „Programme for National Recovery“, tj. první z již zmíněných sedmi národních kolektivních smluv. 
Také všechny další kolektivní smlouvy sjednané na národní úpravy byly založeny na zprávách NESC. 
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Německo 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 

Německo je největší evropská ekonomika
155

. Ještě koncem 80. let minulého 

století patřilo Německo mezi nejbohatší země Evropy, počátkem 90. let se však začala 

jeho pozice v Evropě zhoršovat, především díky nákladům spojeným se sjednocením 

Německa v roce 1990. Přestože německá vláda dlouhodobě podporuje východní 

regiony formou dotací (na modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury, rozvoj 

průmyslu a podnikání, aktivní politiku zaměstnanosti atd.), ekonomická úroveň zemí 

bývalé Německé demokratické republiky (NDR) stále zaostává (měřeno mírou 

nezaměstnanosti, produktivity práce, HDP/osobu atd.) za zeměmi bývalé Německé 

spolkové republiky. Situace německé ekonomiky se dočasně zlepšila v letech 2006-

2008, kdy růst HDP přesahoval 2 % ročně, v roce 2009 však růst HDP zpomalil a v 

roce 2010 upadla německá ekonomika do recese, HDP se propadl o 5,1 %. V roce 

2011 následovalo mírné oživení (růst HDP 3 %), ale odhady do dalších let nejsou příliš 

optimistické. V německé ekonomice hraje zásadní roli terciární sektor, který přispívá k 

HDP 70 %. V sekundárním sektoru se na tvorbě HDP nejvíce podílí automobilový, 

strojírenský a chemický průmysl.  

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě, i v období ekonomického růstu, pohybo-

vala nad úrovní 8 %. Ke snížení pod tuto hranici došlo až v roce 2008, v „krizovém“ 

roce 2009 činila míra nezaměstnanosti 8,1 %. V roce 2011 bylo dosaženo míry 

nezaměstnanosti 7,1 %, což představuje nejnižší úroveň nezaměstnanosti za poslední 

desetiletí. Za úspěšným snižováním nezaměstnanosti však nestojí ekonomické oživení, 

ale jednak tzv. kurzarbeit, opatření, které umožňuje zavedení práce na zkrácenou 

pracovní dobu, čímž poskytuje zaměstnavatelům možnost zachovat zaměstnanost a 

vyhnout se propouštění, jednak zvyšující se počet pracovních míst na částečný 

pracovní úvazek - v tomto ohledu je Německo na 2. místě v EU. 

Německý systém sociálního dialogu byl formován do současné podoby po 2. 

světové válce a po sjednocení Německa implementován i do zemí bývalé NDR. 

Kolektivní vyjednávání se odehrává převážně na odvětvové úrovni a odvětvové 

kolektivní smlouvy stanoví mj. i minimální mzdu v daném odvětví. V posledních 

několika letech přibývá kolektivních smluv, které obsahují tzv. otevřené klauzule, jež 

umožňují smluvním stranám odchýlit se od ustanovení kolektivní smlouvy a upravit v 

podnikové kolektivní smlouvě některé prvky odlišně. Uplatňování těchto otevřených 

klauzulí je považováno za projev decentralizace německého modelu sociálního dialogu.  

Stejně jako v dalších evropských zemích, i v Německu bojují zaměstnavatelské 

asociace i odbory s úbytkem členů, který vede k poklesu reprezentativity sociálních 

partnerů. 

                                                           
155 Informace o vývoji německé ekonomiky v minulých letech a v současnosti byly zpracovány na základě 
ekonomické charakteristiky na portálu BusinessInfo.cz (http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-
ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/, citace 5. 5. 2012) a Germany: Industrial relations profile na 
portálu Eurofound (http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/germany.pdf). 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/germany.pdf
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B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání  

Nejvyšší normou německého práva je německá ústava156 (něm. „Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland“ - GG,157 angl. „Basic Law for the Federal Republic 

of Germany“). V hierarchii německého právního systému po ústavě následují zákony, 

kolektivní smlouvy, podnikové dohody a individuální pracovní smlouvy, přičemž 

důležitým principem pracovního práva je tzv. „Günstigkeitsprinzip“ - to znamená, že 

v případě, kdy existuje více možností, jak upravit konkrétní pracovněprávní vztah, se 

použije ta alternativa, která je pro zaměstnance nejvýhodnější.  

V případě německého pracovního práva má také velký význam soudní praxe - 

jedná se zejména o rozhodnutí Spolkového soudu pro pracovní právo (něm. 

„Bundesarbeitsgericht“ - BAG,158 angl. „Federal Labour Court“), který významně 

přispívá k dotváření pracovního práva, přičemž soudy na nižších stupních obvykle 

rozhodnutí BAG respektují (Valentová, 2006). 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování 

Svoboda sdružování je zaručena v německé ústavě,159 která všem německým 

občanům přiznává právo sdružovat se a vytvářet asociace, jež zajišťují lepší pracovní a 

ekonomické podmínky s tím, že veškeré dohody a smlouvy, které by směřovaly 

k omezení tohoto práva, jsou neplatné. Toto ustanovení je důležité zejména pro 

posuzování legálnosti stávek (viz dále). 

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Základem právní úpravy kolektivního vyjednávání je zákon o kolektivních 

smlouvách (něm. „Tarifvertragsgesetz“ - TVG,160
 angl. „Collective Agreement Act“) z 

dubna 1949, který navazuje v některých ustanoveních na nařízení o kolektivních 

smlouvách (něm. „Tarifvertragsverordnung“, „Collective Agreement Ordinance“) ještě 

z dob Výmarské republiky161 (Schulten, 1999). 

Kolektivní vyjednávání probíhá zejména na úrovni odvětví a spíše na regionální 

(zemské) než na národní úrovni, takže kolektivní smlouvy v jednotlivých spolkových 

zemích se mohou odlišovat (např. pokud jde o výši růstu mezd). V praxi jsou však tyto 

rozdíly zanedbatelné, s výjimkou zemí bývalého východního Německa (Bispinck, 

Schulten, 2009, Schnabel at all, 2005). 

                                                           
156 Přestože název zákona v překladu do českého jazyka zní „Základní zákon…“, v literatuře se o něm běžně 
pojednává jako o ústavě, proto budeme tento zákon v tomto textu nadále nazývat ústavou.  
157 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/gg/ (v němčině a angličtině). 
158 Webové stránky organizace viz http://www.bundesarbeitsgericht.de. 
159 Ustanovení § 9 GG. 
160 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/index.html (v němčině). 
161 Více o historii právní úpravy kolektivního vyjednávání viz např. Schulten, 1999. 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/index.html
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B.2.1.1 Kolektivní smlouva 

Německé právo rozeznává kolektivní smlouvy uzavřené mezi odbory a 

sdružením zaměstnavatelů (Verbandstarifverträge) a podnikové kolektivní smlouvy 

(něm. „Firmentarifverträge“, příp. „Haustarifverträge“, „Werkstarifverträge“) uzavřené 

mezi odbory a jednotlivým zaměstnavatelem.  

Uzavírat kolektivní smlouvu mohou pouze odbory a zaměstnavatelé, a to jak 

jednotliví zaměstnavatelé, tak i sdružení zaměstnavatelů. K uzavření kolektivní 

smlouvy musí být organizace dostatečně reprezentativní, přičemž tato reprezentativita 

ale není právně upravena (nejsou vymezena přesná kritéria reprezentativity). Např. 

odborový svaz je v souladu s rozhodnutím BAG reprezentativní, pokud je schopen plnit 

své povinnosti odborového svazu, tj. např. byl-li už v minulosti za zaměstnance 

schopen uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu. V případě sporu řeší otázku 

reprezentativity soud. V praxi tak může docházet (a občas dochází) k tomu, že 

„silnější“ odborový svaz požádá soud, aby prohlásil kolektivní smlouvu uzavřenou 

„slabším“ odborovým svazem za neplatnou.162 Odborové i zaměstnavatelské centrály 

mohou uzavírat kolektivní smlouvy pouze tehdy, jsou-li k tomu svými členy 

zmocněny163. Zaměstnavatelé i zaměstnanci, na něž se vztahuje kolektivní smlouva na 

úrovni odvětví, mohou dále uzavírat kolektivní smlouvy podnikové, jež však nesmějí 

být s odvětvovou kolektivní smlouvou v rozporu. 

Platnost kolektivní smlouvy začíná a končí dnem, který je v ní uveden. 

Kolektivní smlouvy však mohou být platné i po skončení doby platnosti, a to až do 

uzavření nové kolektivní smlouvy (něm. „Nachwirkung“, angl. „after-effect“).164 Stejně 

tak se platná kolektivní smlouva vztahuje nadále i na zaměstnavatele, který opustil 

příslušnou organizaci zaměstnavatelů v době, kdy kolektivní smlouva, sjednaná touto 

organizací zaměstnavatelů, byla v platnosti (Schulten, 1999).  

Do roku 2010 mohl individuální zaměstnavatel uzavírat pouze jednu kolektivní 

smlouvu, s výjimkou specifických profesí, kde mají odborové organizace velkou 

vyjednávací sílu (lékaři, piloti). V roce 2010 však vydal BAG rozhodnutí, že na 

pracovišti může být uzavřeno více kolektivních smluv, na každého zaměstnance se 

však i nadále může vztahovat pouze jedna kolektivní smlouva (Fulton, 2011). 

B.2.1.2 Podniková dohoda 

Podniková dohoda (něm. „Betriebsvereinbarung“) je upravena BetrVG. Je 

uzavíraná písemně mezi individuálním zaměstnavatelem a podnikovou radou. Podni-

kové dohody nemohou upravovat oblasti, které jsou tradičně upraveny kolektivními 

smlouvami (zejména oblast mzdovou), pokud kolektivní smlouva vysloveně nestanoví, 

že určité obsahové náležitosti má upravit právě podniková dohoda.165  

                                                           
162 V roce 2005 tak Křesťanský odborový svaz Kovo (Christliche Gewerkschaft Metall - CGM), člen CGB (viz 
níže), uzavřel kolektivní smlouvu, která byla takto napadena u soudu. Soud však platnost kolektivní 
smlouvy potvrdil (Marquardt, 2006). 
163 Ustanovení § 2 TVG. 
164 Ustanovení § 4, odst. 5 TVG. 
165 Ustanovení § 77, odst. 3 BetrVG. 
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B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Podle TVG může Spolkového ministerstvo práce a sociálních věcí (něm. 

„Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ - BMAS166) rozšířit závaznost kolektivní 

smlouvy167 (něm. „Allgemeinverbindlichkeitserklärung“) na ostatní zaměstnance v 

odvětví, a to za těchto podmínek:  

- o rozšíření musí BMAS požádat buď zástupce zaměstnavatelů, odbory, nebo obě 

strany, 

- zaměstnavatelé, na něž se kolektivní smlouva, která má být rozšířena, vztahuje, 

musí zaměstnávat alespoň 50 % všech zaměstnanců v odvětví, 

- rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy musí být ve veřejném zájmu (tím se míní 

např. případ, kdy by pracovní podmínky u zaměstnavatelů, na něž se uzavřená 

kolektivní smlouva nevztahuje, jinak nedosahovaly přijatelné úrovně), 

- s rozšířením závaznosti kolektivní smlouvy musí souhlasit tzv. Tarifní výbor (něm. 

„Tarifausschuss“, angl. „collective bargaining committee“) působící při BMAS a 

složený ze tří zástupců zaměstnavatelských centrál (BDA, viz níže) a ze tří zástupců 

odborových centrál (DGB, viz níže). 

Má-li se extenze týkat regionální kolektivní smlouvy (tzn. kolektivní smlouvy 

platné v určité spolkové zemi), může BMAS postoupit rozhodnutí o extenzi příslušnému 

zemskému ministerstvu. Závaznost kolektivní smlouvy lze rozšířit pouze v odvětví, 

kde smlouva, jež má být rozšířena, již platí. Na rozdíl od jiných zemí (např. Rakouska) 

nelze extenzi kolektivních smluv opřít o existenci obdobných ekonomických podmínek 

v odvětvích (Keller, 2002). 

Podle BMAS byla v roce 2012 z celkového počtu 67 000 kolektivních smluv 

evidovaných v registru BMAS rozšířena závaznost celkem u 495 kolektivních smluv.168 

Počet uskutečněných extenzí v posledním dvacetiletí klesá - rozšiřování blokují 

v Tarifním výboru zástupci zaměstnavatelů. Pokud k rozšíření závaznosti kolektivní 

smlouvy přece jen dojde, většinou jde o kolektivní smlouvy, které neobsahují ujednání 

o mzdách (Bispinck, Schulten, 2009). 

Kromě zmíněného TVG upravuje v některých případech rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv i zákon o vysílání zaměstnanců (něm. „Arbeitnehmer-

Entsendegesetz“ - AEntg169, angl. „Posted Workers Act“). Podle tohoto zákona může 

BMAS přímo a bez souhlasu Tarifního výboru ve vybraných hospodářských odvětvích170 

rozšířit závaznost kolektivní smlouvy, aniž by kolektivní smlouva pokrývala 50 % 

zaměstnanců vyžadovaných TVG. Tato právní úprava má zabránit firmám, jež 

zaměstnávají pracovníky z jiných zemí EU, uplatňovat nižší než v Německu obvyklý 

standard pracovních podmínek (mzdy, pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci). (Dribbusch, 2003) 

  

                                                           
166 Webové stránky instituce viz http://www.bmas.de. 
167 Ustanovení § 5, odst. 1 TVG. 
168 Zdroj: http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/inhalt.html, citace 30. 4. 2012. 
169 Úplné znění např. na http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/index.html (v němčině). 
170 Tato odvětví jsou explicitně uvedena v§ 4 AEntg, např. o stavebnictví, nakládání s odpady atd. 

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/inhalt.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/index.html
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B.2.3 Pracovní spory 

Řešení pracovních sporů spadá v Německu do kompetence pracovního soudu 

(něm. „Arbeitsgericht“, angl. „Labour Court“). Jeho působnost je upravena zákonem o 

pracovních soudech (něm. „Arbeitsgerichtsgesetz“ - ArbGG,171 angl. „Labour Court 

Act“). Pracovní soudy mají tři úrovně:  

a) místní pracovní soud první instance  

b) zemský pracovní soud druhé instance  

c) nejvyšší úroveň představuje BAG.  

Pracovní soudy řeší jak individuální, tak kolektivní pracovní spory. Přísluší jim 

však rozhodovat pouze soukromoprávní pracovní spory, pracovní spory zaměstnanců 

ve veřejném sektoru jsou - až na některé výjimky - považovány za veřejnoprávní 

spory a řešeny v rámci veřejného práva (Funk, 2004).  

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Individuální pracovní spory, tzn. spory mezi jednotlivým zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, v praxi nejčastěji rozhoduje zmíněný pracovní soud (Dribbusch, 

2010). BetrVG umožňuje zaměstnanci - pokud se cítí být diskriminován či znevýhodněn 

oproti jiným zaměstnancům - podat stížnost zaměstnavateli, a to přímo nebo 

prostřednictvím podnikové rady. Jestliže nedosáhne nápravy, může takový spor 

postoupit arbitrážní komisi (něm. „Einigungsstelle“, angl. „Conciliation committee“, 

„Arbitration committe“)172 na úrovni podniku. Arbitrážní komise se skládá ze členů 

jmenovaných ve stejném poměru zaměstnavatelem i podnikovou radou a předsedá jí 

nezávislý předseda. Pokud komise nedojde ke shodě, je spor řešen soudní cestou.  

V praxi je řešení sporu prostřednictvím arbitráže spíše výjimkou, preferovány 

jsou neformální mimosoudní postupy řešení pracovních sporů (Dribbusch, 2010). 

B.2.3.2 Kolektivní spory 

B.2.3.2.1 Stávka 

Právo na stávku není v německém právním řádu upraveno, ale je odvozováno 

od svobody sdružování (viz výše). Zásadním pramenem práva jsou v případě 

kolektivních sporů rozhodnutí Spolkového ústavního soudu (něm. „Bundesverfas-

sungsgericht“173, angl. „Federal Constitutional Court“) a BAG. V roce 1991 rozsudek 

Spolkového ústavního soudu174 interpretoval ustanovení zmíněného § 9 německé 

Ústavy tak, že asociace (ať už zaměstnavatelské nebo odborové) jsou založeny podle 

ustanovení tohoto paragrafu za účelem zlepšení pracovních a ekonomických podmínek. 

Tento účel zahrnuje i uzavírání kolektivních smluv, přičemž dotčené asociace si mohou 

                                                           
171 Úplné znění např. na http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/index.html (v němčině). 
172 Ustanovení § 76 BetrVG. 
173 Webové stránky instituce viz http://www.bundesverfassungsgericht.de. 
174 BVerfG („Bundesverfassungsgericht“) z 26. 6. 1991. 

http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/index.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
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dle svého vlastního uvážení zvolit prostředky, které k uzavření smlouvy povedou 

(Stewart at all, 2008). 

Obdobně jako právo na stávku, není ani stávka v Německu zákonem upravena. 

Federální pracovní soud stanovil podmínky, za nichž je stávka obecně přijatelná 

(Stewart at all, 2008): 

- stávkovat mohou pouze organizace, které mají pravomoc uzavírat kolektivní 

smlouvy, 

- cílem stávky může být pouze uzavření kolektivní smlouvy, 

- stávka je použita pouze jako krajní způsob řešení sporu, 

- síly obou stran musí být vyrovnané, tzn. ani jedna ze stran nemá vyjednávací 

převahu. 

V roce 2007 rozhodl BAG, že za určitých podmínek může být legální i solidární 

stávka a stávka na protest proti uzavření či realokaci výroby, přestože ani v jednom 

případě se nejedná o stávku za uzavření kolektivní smlouvy. V obou případech však 

musí jít o stávku za dosažení lepších pracovních a životních podmínek175 (Stewart at 

all, 2008, Vogel, 2007a). 

Stávkovat je zakázáno, pokud nebyly vyčerpány ostatní možnosti řešení 

kolektivního sporu. Stávka se nesmí týkat záležitostí, které jsou předmětem platné 

kolektivní smlouvy. V mnoha odvětvích jsou mezi odbory a organizacemi zaměstnava-

telů uzavírány rozhodčí smlouvy (něm. „Schlichtungsvereinbarung“, angl. „Joint 

Dispute Resolution Agreement“), které vymezují rozsah tzv. smírčí povinnosti (něm. 

„Friedenspflicht“, angl. „peace obligation“). Tyto smlouvy vymezují okruh sporných 

záležitostí, k jejichž řešení sociální partneři mohou použít stávky či výluky, jakož i 

záležitosti, při jejichž řešení jsou sociální partneři naopak povinni dodržet smírčí 

povinnost, tzn. vyvarovat se použití nátlakových prostředků. Zákaz využívání 

nátlakových prostředků se zpravidla týká skutečností upravených stávající platnou 

kolektivní smlouvou. 

Po dobu stávky stávkujícím zaměstnancům nenáleží mzda, naopak zaměstnan-

cům, kteří se stávky neúčastní, je zaměstnavatel mzdu povinen poskytnout. V případě, 

že kvůli stávce ale zaměstnanci pracovat nemohou, jim mzda nenáleží. Zaměstnavatelé 

mohou stávkující zaměstnance nahrazovat jinými zaměstnanci pouze tehdy, pokud se 

tito zaměstnanci k výkonu práce stávkujících sami přihlásí (stávkokazi). 

V případě nezákonné stávky jsou příslušné odborové organizace právně 

odpovědné za případnou újmu vzniklou zaměstnavateli a mohou být žalovány o 

náhradu škody (Warmeck, 2007). 

Právo na stávku nemají zaměstnanci ve státní správě, soudci a ozbrojené složky 

(Stewart at all, 2008). 

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je stávková aktivita v Německu 

nevýrazná. V letech 2000-2007 připadalo na 1 000 zaměstnanců průměrně 4,6 

prostávkovaných dnů a průměrně 3,4 zaměstnanců z 1 000 se účastnilo některé pro-

testní akce (Kraemer, 2009). Nejčastější formou protestních akcí byla tzv. výstražná 

stávka (něm. „Warnstreik“, angl. „warning strike“), tj. krátká stávka s cílem 

demonstrovat schopnost odborů zorganizovat protest. Nejčastěji se stávkuje v odvětví 

kovovýroby, a také u specifických profesí, kde působí sice početně malé odborové 

                                                           
175 Viz již zmíněný § 9 GG. 
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organizace, jež však disponují velkou vyjednávací silou (piloti, lékaři atd.). (Kraemer, 

2009) 

B.2.3.2.1 Výluka  

BAG v roce 1980 definoval výluku jako přerušení práce vyhlášené jedním 

zaměstnavatelem i více zaměstnavateli bez souhlasu zaměstnanců, kteří po dobu 

výluky nepobírají mzdu. Výluka je v Německu v současné době spíše teoretickou 

záležitostí, neboť nebyla vyhlášena již více než 25 let (Stewart at all, 2008). Místo 

výluky začali zaměstnavatelé využívat jiného prostředku nátlaku upraveného BAG, a 

to dočasné uzavření výroby během stávky. Dočasné uzavření výroby není standardní 

nátlakovou akcí (výlukou), ale má tytéž důsledky - zaměstnanci nedostávají mzdu, a 

to ani zaměstnanci, kteří se ke stávce nepřipojí. Také tento prostředek nátlaku je však 

užíván pouze ojediněle, neboť zaměstnavatelé zpravidla požadavkům odborů vyhoví, 

aby zabránili ekonomickým ztrátám spojeným se stávkou či výlukou (Stewart at all, 

2008). 

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Zaměstnavatelské konfederace 

Za vrcholová sdružení zaměstnavatelů jsou v Německu považovány následující 

organizace (Vogel, 2010, Traxler, 2007):  

a) Svaz německých zaměstnavatelských sdružení (něm. „Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände“ - BDA,176 angl. „German Confederation of 

Employers’ Associations“) je největším zaměstnavatelským svazem v soukromém 

sektoru. Členskou základnu BDA tvoří cca 1 000177 zaměstnavatelských asociací v 

sektoru průmyslu, řemesel, obchodu a služeb. V současnosti má BDA 52 

odvětvových a 14 meziodvětvových regionálních členů (na úrovni spolkových 

zemí), přičemž členskou základnu těchto organizací tvoří (s výjimkou menších 

členských organizací) většinou další sdružení zaměstnavatelů, nikoliv individuální 

zaměstnavatelé (firmy) přímo (Vogel 2010). Tyto organizace jsou zpravidla členy 

jak některé z odvětvových organizací, tak i meziodvětvových (regionálních) 

organizací. Např. jedna z největších zaměstnavatelských asociací v Německu, Svaz 

kovovýroby a elektrotechnického průmyslu Severního Porýní-Vestfálska (něm. 

„Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. - METALL 

NRW“178) je členem jednak Zaměstnavatelského svazu kovovýroby a 

elektrotechnického průmyslu (něm. „Arbeitgeberverbände der Metall- und 

                                                           
176 Webové stránky organizace: http://www.bda-online.de. 
177 Zdroj: Doing business together. Berlín: BDA, 2003, str. 4. Dostupné z: http://www.arbeitgeber.de/ 
www/arbeitgeber.nsf/res/BDA_en.pdf/$file/BDA_en.pdf. Podle Traxler, 2007 je ale obtížné počet členů 
odhadnout, neboť neexistuje přesná evidence a tato data lze považovat za nadhodnocená. 
178 Webové stránky organizace: http://www.metallnrw.de/. 

http://www.bda-online.de/
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Elektroindustrie - Gesamtmetall“179), který sdružuje a zastupuje zájmy německých 

firem a zaměstnavatelů v odvětví kovovýroby a elektrotechnického průmyslu, a 

jednak Zemského sdružení podnikatelů Severního Porýní-Vestfálska (něm. 

„Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. - 

unternehmer NRW“180), které sdružuje zaměstnavatele působící v Severním 

Porýní-Vestfálsku. 

BDA zastupuje zájmy cca 2 000 000 různě velkých firem zaměstnávajících 80 % 

všech zaměstnanců v Německu.181  Kolektivní vyjednávání považuje za těžiště své 

činnosti.182 Sám kolektivně nevyjednává, ale koordinuje kolektivní vyjednávání 

svých členů. Náklady na svou činnost hradí svaz pouze z členských příspěvků, 

členství v BDA je dobrovolné. 

b) Německá konfederace řemesel (něm. „Zentralverband des Deutschen Handwerks“ 

- ZDH,183 angl. „German Confederation of Skilled Crafts“) sdružuje zaměstnavatele 

zejména v sektoru řemeslné výroby (textilní, polygrafický průmysl apod.). 

Organizační struktura ZDH je poměrně komplikovaná.184 Členská základna ZDH se 

člení do dvou větví - jednu z nich tvoří Obchodní sdružení německých řemesel 

(něm. „Unternehmerverband Deutsches Handwerk“ - UDH, angl. „German 

Association of Skilled Crafts Confederations“) a druhou Německá komora řemesel 

(něm. „Deutscher Handwerkskammertag“ - DHKT, angl. „German Confederation of 

Chambers of Skilled Crafts“).  

ZDH je v německých poměrech unikátní svým systémem dobrovolného i povinného 

členství (členství v DHKT je povinné - viz níže, zatímco členství v UDH je 

dobrovolné). UDH představuje v ZDH tu část členské základny, která se zabývá 

kolektivním vyjednáváním (přestože UDH, ale ani ZDH jako celek samy kolektivně 

nevyjednávají), informuje své členy o průběhu kolektivního vyjednávání a 

poskytuje jim při sjednávání kolektivních smluv podporu. UDH je zároveň členem 

BDA. 

UDH je tvořena 38 svazy a 8 profesními organizacemi, DHKT sestává z 54 

komor. U DHKT bylo v roce 2008 registrováno 967 200 členů, kteří zaměstnávali 4 

806 000 zaměstnanců (Vogel, 2010). 

Další dvě zaměstnavatelské asociace považované za důležité (Traxler, 2007) 

kolektivně nevyjednávají: 

c) Sdružení německých průmyslových a obchodních komor (něm. „Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag“ - DIHK,185 angl. „Association of German 

Chambers of Industry and Commerce“) - viz níže. 

d) Sdružení německého průmyslu (něm. „Bundesverband der Deutschen Industrie“ - 

BDI,186 angl. „Federation of German Industries“) sdružuje členy působící v 

průmyslu a službách spojených s průmyslem (včetně např. výzkumu a vývoje). 

                                                           
179 Webové stránky organizace: http://www.gesamtmetall.de/. 
180 Webové stránky organizace: http://www.unternehmernrw.net/. 
181 Tamtéž. 
182 Viz webové stránky BDA: http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/id/EN_Collective_bargaining, 
citace 30. 4. 2012. 
183 Webové stránky organizace: http://www.zdh.de. 
184 Schéma struktury členské základny ZDH je možné najít na webových stránkách organizace: 
http://www.zdh.de/handwerksorganisationen.html (v němčině), příp. v angličtině v Traxler, 2007 str. 158. 
185 Webové stránky organizace: http://www.dihk.de. 
186 Webové stránky organizace: http://www.bdi.eu. 

http://www.gesamtmetall.de/
http://www.unternehmernrw.net/
http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/id/EN_Collective_bargaining
http://www.zdh.de/
http://www.zdh.de/handwerksorganisationen.html
http://www.dihk.de/
http://www.bdi.eu/
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Zastupuje zejména obchodní zájmy svých členů. Členy BDI je 38 

zaměstnavatelských asociací, které reprezentují zájmy 100 000 zaměstnavatelů s 

8 000 000 zaměstnanci.187 

C.1.2 Hospodářské komory 

Činnost hospodářských komor v Německu upravuje obchodní zákoník (něm. 

„Handwerksordnung“ - HwO,188 angl. „Crafts and Trade Code“). Zastřešující organizací 

hospodářských komor je DIHK sestávající z 80 poboček.189 Členství v komorách je ze 

zákona povinné a týká se všech firem ve všech hospodářských odvětvích (kromě 

zemědělství). Podle HwO patří mezi hlavní úkoly190 hospodářských komor reprezentace 

zájmů členů, organizace dalšího vzdělávání pro členy, realizace odborných zkoušek atd. 

Hospodářské komory se kolektivního vyjednávání neúčastní. 

C.1.3 Členství organizací zaměstnavatelů v evropských a 
mezinárodních organizacích 

BDA je členem BUSINESSEUROPE.191 Kromě toho má své zástupce ve výkonné 

radě Mezinárodní organizace práce,192 v Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (angl. 

„International Organisation of Employers“193) a v Obchodní a průmyslové poradní 

komisi při OECD (angl. „Business and Industry Advisory Committee to the OECD“194 - 

BIAC). Prostřednictvím členství v BIAC se BDA účastní konzultací a setkání ministrů 

sociálních věcí zemí G-8. 

ZDH a UDH jsou členy European Association of Crafts, Small and Medium Sized 

Enterprises195 (UEAPME).  

C.2 Odbory 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Odborové sdružování má v Německu dlouhou tradici. Během Výmarské 

republiky byly odbory provázány s politickými stranami, což vedlo ke konkurenci mezi 

komunistickými, křesťanskými a sociálnědemokratickými odbory. Po 2. světové válce 

se odboráři chtěli tomuto propojení vyhnout a ustavili Konfederaci německých 

odborových svazů (něm. „Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand“ - DGB196 , 

                                                           
187 Zdroj: http://www.bdi.eu/BDI-Mitglieder.htm, citace 30. 4. 2012. 
188 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/index.html (v němčině). 
189 Zdroj: http://www.dihk.de/wir-ueber-uns/wer-wir-sind/ihk, citace 30. 4. 2012. 
190 Ustanovení § 91 HwO. 
191 Webové stránky organizace: http://www.businesseurope.eu. 
192 Webové stránky organizace viz http://www.ilo.org. 
193 Webové stránky organizace viz http://www.ioe-emp.org. 
194 Webové stránky organizace viz http://www.biac.org. 
195 Webové stránky organizace viz http://www.ueapme.org. 
196 Webové stránky organizace viz http://www.dgb.de. 

http://www.bdi.eu/BDI-Mitglieder.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo/index.html
http://www.dihk.de/wir-ueber-uns/wer-wir-sind/ihk
http://www.businesseurope.eu/
http://www.ilo.org/
http://www.ioe-emp.org/
http://www.biac.org/
http://www.ueapme.org/
http://www.dgb.de/
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angl. „German Confederation of Trade Unions“) nezávislou na politických stranách (viz 
níže). DGB byla založena na čtyřech principech (Solsten, 1995):  

a) na principu jednotné nepolitické odborové centrály zastupující zájmy zaměstnanců 

b) na principu odvětvového organizačního uspořádání členské základny zaručujícím, 

že zaměstnanci u jednoho zaměstnavatele budou všichni členy jedné odborové 

organizace 

c) na principu decentralizace - jednotlivé členské svazy disponují zemskými a 

místními organizacemi s delegovanými pravomocemi 

d) na principu aktivní podpory pracovněprávní legislativy, která může zaměstnancům 

poskytnout větší míru ochrany než vyjednávání se zaměstnavateli.  

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 

vývojové trendy 

Podobně jako v dalších evropských zemích dochází i v Německu k úbytku 

členské základny. Tento trend je patrný již od 80. let minulého století, ale k výraznému 

odlivu členů došlo zejména v první polovině 90. let minulého století. Sjednocením 

Německa v roce 1990 sice jednorázově stoupl počet členů DGB z 8 000 000 členů na 

12 000 000, ale DGB začala záhy tyto členy ztrácet. Důvody, které v Německu vedly k 

poklesu členské základny, lze shrnout takto (Bispinck, Dribbusch, Schulten, 2010): 

- rostoucí nezaměstnanost (zvláště ve východním Německu), která zvyšuje obavy 

zaměstnanců o perspektivu zaměstnání - zaměstnanec, který se obává ztráty 

zaměstnání, není ochoten riskovat, což se v řadě případů může týkat i členství 

v odborech, 

- nezaměstnaným nemohou odbory nabídnout tolik co zaměstnancům, takže motivace 

nezaměstnaných k odborovému členství je velmi nízká, 

- zvyšující se počet agenturních zaměstnanců, zaměstnanců pracujících na částečný 

úvazek, na dobu určitou atd. 

Podle statistiky OECD bylo v Německu v roce 1999 členy odborů 25,3 % 

z celkového počtu zaměstnanců, zatímco v roce 2010 to bylo již pouze 18,6 % všech 

zaměstnanců.197 

C.2.2.1 Vrcholové odborové centrály 

Největší odborovou centrálou v Německu je DGB, jež vznikla v roce 1949 a 

spojovala odborové svazy působící v jednotlivých odvětvích národního hospodářství 

(chemie, kovovýroba atd.). V období posledních dvaceti let došlo v rámci DGB k 

významným fúzím198 některých členských odborových svazů, které svou činnost 

v současnosti neomezují výhradně na jedno hospodářské odvětví. Například v roce 

1998 došlo ke sloučení IG Metall (viz níže) s Odborovým svazem Textil-Oděvy (něm. 

„Gewerkschaft Textil-Bekleidung“ – angl. „Textiles and Clothing Trade Union“), v roce 

1999 se k tomuto novému uskupení připojil i Odborový svaz dřeva a plastů (něm. 

„Gewerkschaft Holz und Kunststoff“ - GHK) atd. Důvodem těchto fúzí je zejména 

klesající počet členů (způsobený mj. i vysokou nezaměstnaností v některých odvětvích 

                                                           
197 Zdroj: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN, cit. 18. 5. 2012. 
198 Více o procesu slučování viz např. Schulten, 1997, Scheele, 2001. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN
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- textil, dřevovýroba) a z toho vyplývající finanční problémy a nízká efektivnost 

zastupování zájmů členské základny. Dalším důvodem jsou strukturální změny v 

národním hospodářství, kdy tradiční organizační uspořádání DGB podle odvětví už plně 

nevyhovuje a odbory cestou organizačních fúzí usilují o dosažení synergického efektu 

(Schulten, 1997). 

V současné době má DGB 8 členů - odborových svazů (řazeno dle četnosti 

členské základny)199:  

- Odborový svaz Metall (něm. „Industriegewerkschaft Metall“ - IG Metall,200 angl. 

„Metalworkers Union“) s 2 239 580 členy, 

- Odborový svaz služeb (něm. „Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ - ver.di, angl. 

„United Services Union“) s 2 094 450 členy, který vznikl v roce 2001 sloučením pěti 

odborových svazů,201 

- Odborový svaz těžby, chemie a energetiky (něm. „Industriegewerkschaft Bergbau, 

Chemie, Energie“ - IG BCE, angl. „Union Mining, Chemicals, Energy“) s 675 600 

členy, 

- Odborový svaz Stavba-zemědělství-životní prostředí (něm. „Industriegewerkschaft 

Bauen-Agrar-Umwelt“ - IGBAU,202 angl. „Union Construction, Agriculture, 

Environment“) s 314 568 členy, 

- Odborový svaz vzdělání a vědy (něm. „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ - 

GEW,203 angl. „Union Education and Science“) s 260 300 členy, 

- Odborový svaz železnic a dopravy (něm. „EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewer-

kschaft“ - EVG,204 angl. „Railway and Transport Services“) s 232 480 členy, 

- Odborový svaz Potraviny-Pohostinství (něm. „Gewerkschaft Nahrung-Genuss-

Gaststätten“ - NGG,205 angl. „Union Food, Beverages and Catering“) s 205 650 

členy, 

- Odborový svaz policie (něm. „Gewerkschaft der Polizei“ - GDP,206 angl. „Police 

Union“) se 170 600 členy. 

Celkem DGB reprezentuje cca 6 193 250 zaměstnanců.207 

Druhou odborovou centrálou (podle počtu členů) je Německá federace 

zaměstnanců veřejné správy (něm. „Beamtenbund und Tarifunion“ - dbb,208 angl. 

„German Civil Service Federation and Collective Wage Union“), která v současnosti 

sdružuje 38 odborových svazů209 s cca 1 260 000 členy210 z řad zaměstnanců 

                                                           
199 Údaje o počtu členů jednotlivých svazů sdružených v DGB viz Dribbusch, 2011. 
200 Webové stránky organizace viz http://www.igmetall.de. 
201 Více viz Scheele, 2001. 
202 Webové stránky organizace viz http://www.igbau.de. 
203 Webové stránky organizace viz http://www.gew.de. 
204 Webové stránky organizace viz http://www.evg-online.org. 
205 Webové stránky organizace viz http://www.ngg.de. 
206 Webové stránky organizace viz http://www.dgp.de. 
207 Zdroj: http://www.dgb.de, cit. 15. 5. 2012. 
208 Webové stránky organizace viz http://www.dbb.de. 
209 Zdroj: webové stránky DBB, http://www.dbb.de/ueber-uns/mitgliedsgewerkschaften.html, citace 17. 4. 
2012. 
210 Zdroj: webové stránky DBB, http://www.dbb.de/ueber-uns.html, citace 17. 4. 2012. 

http://www.igmetall.de/
http://www.igbau.de/
http://www.gew.de/
http://www.evg-online.org/
http://www.ngg.de/
http://www.dgp.de/
http://www.dgb.de/
http://www.dbb.de/
http://www.dbb.de/ueber-uns/mitgliedsgewerkschaften.html
http://www.dbb.de/ueber-uns.html
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veřejného sektoru, privatizovaných státních podniků a některých specifických 

profesních skupin zaměstnanců (piloti, pracovníci v justici atd.).  

Třetí odborovou centrálou je Křesťanská konfederace odborových svazů 

Německa (něm. „Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands“ - CGB,211 angl. 

„Christian Trade Union Federation of Germany“), která byla založena v roce 1957. 

Hlásí se ke křesťanským hodnotám a má 16 členských svazů212 s 280 000 členy.213 

Odborové organizace se považují za politicky neutrální, ale tradičně mají blízko 

k levicovým stranám, zejména k sociálním demokratům (něm. „Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands“ - SPD214) a křesťanským demokratům (něm. „Christlich 

Demokratische Union Deutschlands“ - CDU215) (Fulton, 2011). 

C.2.3 Členství odborů v evropských a mezinárodních odborových 
centrálách 

DGB je členem Evropské konfederace odborových svazů (angl. „European Trade 

Union Confederation“ - ETUC216) a Mezinárodní konfederace odborových svazů (angl. 

„International Trade Union Confederation“ - ITUC217). 

CGB a DGB jsou členy Evropské konfederace nezávislých odborových svazů 

(angl. „European Confederation of Independent Trade Unions“ - CESI218). 

C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti 

C.3.1 Podnikové rady 

Kromě odborů zastupuje německé zaměstnance na pracovišti i podniková rada 

(něm. „Betriebsrat“, angl. „works council“). Na rozdíl od odborů ale nemůže jednat 

pouze ve prospěch zaměstnanců. Ustanovení § 2, odst. 1 BetrVG při vymezení 

působnosti podnikové rady uvádí, že rada spolupracuje se zaměstnavatelem na základě 

vzájemné důvěry a v souladu s platnými kolektivními smlouvami, ve spolupráci s 

odbory a zaměstnavatelskými asociacemi působícími ve firmě, a to ve prospěch 

zaměstnanců i podniku (Fulton, 2011).  

Vznik a činnost podnikové rady upravuje zákon o podnikových radách (něm. 

„Betriebsverfassungsgesetz“ - BetrVG,219 angl. „Works Council Act“). Podniková rada 

reprezentuje všechny zaměstnance (kromě vrcholového firemního vedení) u 

zaměstnavatele. Může být ustavena ve firmě, kde je trvale zaměstnáno alespoň 5 

                                                           
211 Webové stránky organizace viz http://www.cgb.info. 
212 Zdroj: webové stránky CGB, http://www.cgb.info/organisation/einzelgewerkschaften.php, citace 18. 4. 
2012. 
213 Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Trade-
Unions, citace 1. 5. 2012. 
214 Webové stránky organizace viz http://www.spd.de. 
215 Webové stránky organizace viz http://www.cdu.de. 
216 Webové stránky organizace viz http://www.etuc.org. 
217 Webové stránky organizace viz http://www.ituc-csi.org. 
218 Webové stránky organizace viz http://www.cesi.org. 
219 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html (německy a anglicky). 

http://www.cgb.info/organisation/einzelgewerkschaften.php
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Trade-Unions
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Trade-Unions
http://www.spd.de/
http://www.cdu.de/
http://www.etuc.org/
http://www.ituc-csi.org/
http://www.cesi.org/
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html
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zaměstnanců. Založení podnikové rady není povinné a lze se s ní tak setkat spíše ve 

velkých podnicích. V roce 2009 působila podniková rada pouze na 10 % všech 

pracovišť v soukromém sektoru, avšak u zaměstnavatelů s více než 500 zaměstnanci 

to bylo na 89 % pracovištích v západním Německu a v na 90 % pracovištích ve 

východním Německu (Fulton, 2011). 

Podniková rada nemůže kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu, 

toto právo náleží pouze odborům. Po právní stránce je nezávislá jak na zaměstnavateli, 

tak na odborech, ale odbory zpravidla hrají v činnosti podnikové rady velkou roli - 80 

až 95 % členů podnikových rad220 je zároveň členy DGB (Page, 2011). 

K založení podnikové rady je třeba iniciativy zaměstnanců firmy, případně za 

podpory odborů. Kandidáty do podnikové rady navrhují oprávnění zaměstnanci (viz 

níže) tvořící alespoň 5 % z celkového počtu všech oprávněných zaměstnanců u 

zaměstnavatele, nebo odborová organizace, jejíž alespoň jeden člen pracuje na daném 

pracovišti. Podnikovou radu volí všichni zaměstnanci podniku oprávnění účastnit se 

volby (oprávnění zaměstnanci), kteří musí být starší 18 let a pracovat ve firmě alespoň 

6 měsíců, přičemž nemohou být členy vrcholového vedení společnosti. Volební období 

je čtyřleté. Složení podnikové rady by mělo odpovídat struktuře firemního personálu - 

proporcionální zastoupení by měli mít ženy, mladší zaměstnanci, administrativní i 

manuálně pracující zaměstnanci, zaměstnanci se zdravotním postižením atd. Počty 

členů podnikové rady závisí na velikosti podniku. 

 

Počet členů podnikové rady podle počtu zaměstnanců 

počet zaměstnanců  
s právem účastnit se voleb 

počet členů podnikové rady 

50-20 1 

21-50 3 

51-100 5 

101-200 7 

201-400 9 

401-700 11 

701-1 000 13 

1 001-1 500 15 

1 501-2 000 17 

2 001-2 500 19 

2 501-3 000 21 

3 000-3 500 23 

3 501-4 000 25 

4 001-4 500 27 

4 501-5 000 29 

5 001-6 000 31 

6 001-7 000 33 

7 001-9 000 35 

9 000+ 
35 + další dva členové připadající  

na každých dalších 3 000 zaměstnanců 

Zdroj: ustanovení § 9 BetrVG. 

 

                                                           
220 Podle Fulton, 2011 bylo v roce 2010 77,3 % členů podnikových rad členem DGB. 
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Podniková rada volí svého předsedu a místopředsedu, kteří jednají jejím 

jménem. Jde-li o podnikovou radu s více než 9 členy, ustaví pro řešení běžných 

provozních záležitostí tzv. provozní výbor (něm. „Betriebsausschuss“, angl. „works 

committee“).221 U zaměstnavatele s více než 100 zaměstnanci by měl být zřízen 

hospodářský výbor (něm. „Wirtschaftsausschuss“, angl. „Finance committee“) pro 

projednání ekonomických a finančních otázek (ekonomické a finanční situace podniku, 

investiční rozhodnutí, racionalizace produkčního portfolia firmy atd.).222 

Oprávnění podnikové rady se týkají těchto oblastí223: 

a) informací a konzultací - např. informací o volných pracovních místech, o změnách 

ve výrobě, administrativě, o změnách pracovních postupů atd. 

b) spolurozhodování - např. o dočasném prodloužení či zkrácení pracovní doby, při 

stanovení začátku a konce pracovní doby, o rozvržení přestávek v práci, o 

výplatním termínu, o otázce monitoringu zaměstnanců atd. 

Zaměstnavatel musí členům podnikové rady umožnit účast na činnosti 

podnikové rady, ve větších firmách (s více než 200 zaměstnanci) pak musí být určitý 

počet členů rady pro výkon funkce v radě zcela uvolněn.  

 

Počet uvolněných členů podnikové rady podle počtu zaměstnanců podniku 

počet zaměstnanců počet uvolněných členů 

200-500 1 

501-900 2 

901-1 500 3 

1 501-2 000 4 

2 001-3 000 5 

3 001-4 000 6 

4 001-5 000 7 

5 001-6 000 8 

6 001-7 000 9 

7 001-8 000 10 

8 001-9 000 11 

9 001-10 000 12 

10 000+ 
12 + každý další člen za každých dalších  

2 000 zaměstnanců 

Zdroj: ustanovení § 38 BetrVG 

 

Podnikové rady mají právo přizvat na svá jednání zástupce zaměstnavatele i 

zástupce odborů. Odborové organizace obvykle poskytují členům podnikových rad 

poradenství a školení (Fulton, 2011). 

                                                           
221 Ustanovení § 27 BetrVG. 
222 Ustanovení § 106 BetrVG. 
223 Práva podnikové rady jsou poměrně široká a detailně upravená BetrVG. Vzhledem k rozsahu této práce o 
nich nemůže být pojednáno zevrubněji (blíže viz Page, 2011). 
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C.3.2 Koncept spolurozhodování 

Německý koncept spolurozhodování (něm. „Mitbestimmung“, angl. „co-
determination“) je v mnoha ohledech jedinečný (Jevtić, 2012). Lze ho definovat jako 

účast zaměstnanců při řízení - zaměstnanci tak mohou spolurozhodovat o některých 

provozních záležitostech a ovlivňovat pracovní podmínky ve firmě (Page, 2011). 

Kořeny tohoto modelu lze najít už ve 20. letech minulého století, do dnešní podoby se 

německý koncept spolurozhodování vyvinul po 2. světové válce,224 a to s cílem 

vytvořit takové klima pro podnikání, ve kterém budou pracovní konflikty řešeny 

prostřednictvím dialogu, nikoliv silou (Page, 2011).  

Spolurozhodování je právně upraveno: 

a) zákonem o spolurozhodování (něm. „Gesetz über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer, Mitbestimmungsgesetzt“225 - MitbestG, angl. „Co-determination 

Law“, „Co-determination Act“ 1976) 

b) zákonem o účasti zaměstnanců v dozorčích a správních radách podniků v hornictví, 

průmyslu železa a oceli226 a podobně227 (něm. „Gesetz über die Mitbestimmung 

der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des 

Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie, Montanmitbes-

timmungsgesetz“ - MontanMitbestG, angl. „Coal and Steel Industry Co-

determination Law“, 1951), který stanoví specifické podmínky pro odvětví uhlí a 

oceli a vztahuje se na podniky s více než 1 000 zaměstnanci 

c) zákonem o třetích stranách (něm. „Gesetz über die Drittelbeteiligung der 

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, Drittelbeteiligungsgesetz“ - DrittelbG,228 angl. 

„Third Part Act“, 2004) 

d) již zmíněným BetrVG. 

Koncept spolurozhodování tak může být v Německu realizován: 

a) prostřednictvím podnikových rad 

b) formou účasti zaměstnanců v dozorčích radách (něm. „Aufsichtsrat“, angl. 

„Supervisory Board“) společností. 

Účast zaměstnanců v dozorčích radách je upravena výše zmíněnými zákony a 

liší se podle právní formy společnosti a počtu zaměstnanců, přičemž pro společnosti 

podnikající v odvětví uhlí a oceli platí ještě zvláštní zákon (viz výše). Obecně platí, že 

ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech s více než 500 

zaměstnanci tvoří zaměstnanci jednu třetinu z celkového počtu členů dozorčí rady, u 

těchto typů společností s více než 2 000 zaměstnanci činí podíl zástupců zaměstnanců 

                                                           
224 Podrobný popis vývoje tohoto konceptu příslušné právní úpravy viz Page, 2011 (v angličtině). 
225 Úplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/mitbestg/index.html (v němčině). 
226 Úplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/montanmitbestg/index.html. 
227 Zejména MontanMitbestGErgG (Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und 
Stahl erzeugenden Industrie (http://www.gesetze-im-internet.de/montanmitbestgergg/index.htm) a 
MontanMitbestGErgGWO 2005 Wahlordnung zum Mitbestimmungsergänzungsgesetz (http://www. gesetze-
im-internet.de/montanmitbestgerggwo_2005/index.html). 
228 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/index.html (v němčině). 

http://www.gesetze-im-internet.de/mitbestg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/montanmitbestg/index.html
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jednu polovinu všech členů dozorčí rady.229 Zaměstnanci, kteří jsou členy dozorčí rady, 

mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové dozorčí rady a zaměstnavatel jim 

nesmí bránit ve výkonu funkce. Členy dozorčí rady za zaměstnance volí všichni 

zaměstnanci na pracovišti. Ve firmách s méně než 2 000 zaměstnanci se členy 

dozorčích rad stávají především zaměstnanci dané firmy, ve velkých společnostech 

(s více než 2 000 zaměstnanci) se členové dozorčích rad rekrutují i z řad odborových 

funkcionářů (Fulton, 2011). 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Sociální dialog na úrovni bipartity je v Německu založen na dvou pilířích: právu 

spolurozhodování (viz výše) a kolektivním vyjednávání (Heyes, 2004).  

D.2 Kolektivní vyjednávání  

Kolektivní vyjednávání má v Německu dlouhou tradici, první zákonné normy 

upravující kolektivní vyjednávání byly přijaty už v době před 1. světovou válkou. 

V prvním desetiletí 20. století výrazně rostl počet uzavřených kolektivních smluv, a to i 

přes odpor zaměstnavatelů, kteří kolektivní smlouvy považovali za zásah do svých 

práv. Důvodem, který nakonec vedl k akceptování kolektivního vyjednávání 

zaměstnavateli, bylo vypuknutí 1. světové války - zajištění dostatečné produkce pro 

frontu vyžadovalo úzkou spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V poválečném 

období došlo k dalšímu legislativnímu rozvoji v oblasti kolektivního vyjednávání, avšak 

nástup fašismu kolektivní vyjednávání a svobodné sdružování znemožnil - ve Třetí říši 

bylo kolektivní vyjednávání nahrazeno vládními nařízeními (Schulten, 1999). 

K opětovnému rozvoji kolektivního vyjednávání došlo až od roku 1949,230 kdy 

byl přijat zmíněný TVG, který v novelizované podobě upravuje kolektivní vyjednávání i 

v současnosti. Po 2. světové válce byl v Německu vytvořen centralizovaný systém 

kolektivního vyjednávání, kde stěžejní úrovní pro kolektivní vyjednávání byla 

hospodářská odvětví (něm. „branchenbezogene Flächentarifverträge“). Od konce 80. 

let a zejména na počátku 90. let minulého století se však v Německu stal tento model 

kolektivního vyjednávání předmětem kritických výhrad zejména ze strany 

zaměstnavatelů, jako zastaralý a nedostatečně flexibilní, neumožňující reagovat na 

politicko-ekonomické změny ve světové ekonomice, a to z důvodů (Schulten, 1997): 

- rostoucí nadnárodní konkurence a možnosti relativně snadno přesunout produkci do 

jiných zemí s levnější pracovní silou, 

                                                           
229 Právní úprava dozorčích rad a účasti zaměstnanců v dozorčích radách představuje v Německu poměrně 
komplikovanou problematiku - podrobnější informace a schémata působnosti zmíněných zákonů viz např. 
Page, 2011, str. 26-28. 
230 Rozumí se zde především vývoj v západním Německu, tzn. dřívější Německé spolkové republice (NSR). 
Vývoj ve východním Německu, tj. dřívější Německé demokratické republice (NDR) se ubíral jiným směrem. 
Protože dnešní právní úprava v Německu vychází z legislativy platné původně v NSR, vychází i pohled na 
sociální dialog v období před sloučením obou německých států pouze z podmínek v bývalé NSR.  
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- rostoucí míry nezaměstnanosti (zejména ve východním Německu) a s tím spojeným 

poklesem odborové organizovanosti, jež vedou k poklesu vyjednávací síly odborů, 

- změn v organizaci práce, kdy se stírají rozdíly mezi administrativními a manuálně 

pracujícími zaměstnanci, 

- poklesu výroby v některých odvětvích ve východním Německu, který neumožňuje 

vytvořit stabilní prostředí pro kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni, 

- sílících neoliberálních tendencí. 

Přes všechny tyto okolnosti byla ochota na straně zaměstnavatelů i zaměst-

nanců opustit odvětvovou úroveň kolektivního vyjednávání zatím poměrně nízká. 

V roce 2009 bylo 52 % všech zaměstnanců pokryto odvětvovou kolektivní smlouvou, 

ale pouze 9 % z celkového počtu zaměstnanců bylo pokryto podnikovou kolektivní 

smlouvou (Bispinck, Dribbus, Schulten, 2010). Zaměstnavatelé i nadále projevují 

ochotu vyjednávat na odvětvové úrovni, ale také požadují větší flexibilitu podmínek pro 

uspořádání vztahů na pracovišti (Schulten, 1997). Tento požadavek řeší tzv. otevřené 

klauzule (něm. „Öffnungsklauseln“, angl. „opening clauses“), které jsou zpravidla 

součástí kolektivní smlouvy na odvětvové úrovni a umožňují podnikové kolektivní 

smlouvě určité odchýlení či modifikaci ve stanoveném rozsahu a za určitých podmínek. 

Otevřené klauzule byly uplatněny při kolektivním vyjednávání v Německu poprvé v 80. 

letech minulého století v odvětví kovovýroby a dále po sjednocení Německa v 90. 

letech minulého století, kdy se při implementaci západoněmeckého modelu kolektiv-

ního vyjednávání do podmínek východního Německa ukázalo, že východoněmecké 

firmy, nacházející se ve špatném stavu, nejsou schopny dodržet standard daný 

odvětvovou kolektivní smlouvou. Proto jim bylo prostřednictvím otevřené klauzule 

povoleno odchýlit se od odvětvové kolektivní smlouvy. Krátce nato došlo k uplatnění 

otevřené klauzule v odvětvové kolektivní smlouvě i v západním Německu, zejména v 

oblasti mezd a pracovní doby, se záměrem umožnit zachování pracovních míst. V 

období po roce 2000 počet kolektivních smluv uplatňujících otevřené klauzule narůstá, 

přičemž cílem není jen ochrana firem ohrožených úpadkem, ale i přilákání nových 

investic, zabezpečení konkurenceschopnosti a pracovních míst (Bispinck, Dribbusch, 

Schulten, 2010). 

Odborové organizace jsou v otázce účelnosti uplatňování otevřených klauzulí 

v kolektivních smlouvách skeptické a původně se snažily užívání tohoto nástroje 

oslabit. Výjimku tvořil odborový svaz IG BCE, který považoval otevřené klauzule za 

nástroj kontrolované decentralizace, jež může přispět ke stabilizaci celého systému 

kolektivního vyjednávání v Německu. Také IG Metall zaujal hned zpočátku vůči 

uplatňování tohoto institutu spíše defenzivní přístup, a to s ohledem na skutečnost, že 

odpor proti otevřeným klauzulím by mohl vést k rozsáhlejším a zásadnějším změnám v 

právní úpravě kolektivního vyjednávání, a to nikoliv nutně ve prospěch zaměstnanců. 

IG Metall tedy otevřené klauzule v odvětvových kolektivních smlouvách respektuje a 

pozornost soustřeďuje na kolektivní vyjednávání vedené na podnikové úrovni 

(Bispinck, Dribbusch, Schulten, 2010). 

Otevřené klauzule jsou nejčastěji uplatňovány v těchto oblastech (Vogel, 2006) 

a z následujících důvodů: 

- otevřená klauzule týkající se pracovní doby umožňuje prodloužit nebo zkrátit 

pracovní dobu podle potřeb podniku v určitém daném časovém rozmezí, 

- otevřená klauzule pro podniky nacházející se v závažných ekonomických obtížích 

umožňuje poskytovat zaměstnancům mzdy nižší, než jak byly dojednány v odvět-

vové kolektivní smlouvě; časová působnost této otevřené klauzule bývá omezena na 
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určitou dobu a o poskytnutí této výjimky musí buď zaměstnavatel, nebo podniková 

rada požádat smluvní strany, jež příslušnou odvětvovou kolektivní smlouvu uzavřely 

a jež o udělení výjimky rozhodují,  

- otevřená klauzule, která vyžaduje souhlas sociálních partnerů (něm. 

„Öffnungsklausel mit Zustimmungsvorbehalt“) - podniková rada a zaměstnavatel se 

mohou v podnikové dohodě odchýlit od ustanovení kolektivní smlouvy, ale musí s 

tím souhlasit jak odbory, tak zástupce zaměstnavatelů, 

- otevřená klauzule, která nevyžaduje souhlas sociálních partnerů (něm. 

„Öffnungsklausel ohne Zustimmungsvorbehalt“) - v některých přesně stanovených 

případech odvětvová kolektivní smlouva nechává volnost zaměstnavateli a 

podnikové radě, aby určité záležitosti, vymezené v odvětvové kolektivní smlouvě, 

upravili v podnikové dohodě dle svých potřeb, 

- otevřená klauzule pro malé podniky (něm. Kleinbetriebsklausel“) umožňuje 

stanoveným malým firmám poskytovat nižší mzdy, než činí standard dohodnutý v 

odvětvové kolektivní smlouvě (např. ve východním Německu mohou maloobchodní 

firmy s nejvýše 25 zaměstnanci vyplácet nižší mzdy, než stanoví odvětvová 

kolektivní smlouva). 

V roce 2005 13 % německých podniků, které se zúčastnily výzkumu v oblasti 

problematiky otevřených klauzulí, potvrdilo, že kolektivní smlouva, která se na ně 

vztahuje, obsahuje otevřenou klauzuli. Z tohoto počtu pak 53 % podniků možnosti 

uplatnit otevřené klauzule využilo. Nejčastěji se jednalo o odvětví dopravy, komunikace 

a stavebnictví. Otevřené klauzule se nejčastěji týkaly pracovní doby, jakož i možnosti 

poskytovat nižší mzdy, než je dohodnuto v odvětvové kolektivní smlouvě (Vogel, 2006). 

Decentralizace kolektivního vyjednávání v Německu ale nijak výrazně nepozna-

menala rozsah pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami, přestože míra pokrytí 

obdobně jako v jiných evropských zemích klesá. V západních spolkových zemích míra 

pokrytí zaměstnanců některou formou kolektivní smlouvy činila v roce 1999 73 %, v 

roce 2009 to bylo již jen 65 %. Ve východních spolkových zemích je míra pokrytí 

dlouhodobě nižší - v roce 1999 činila 57 %, v roce 2009 byla již jen 51% (Bispinck, 

Dribbus, Schulten, 2010). Ve srovnání s jinými evropskými státy není tento pokles 

pokrytí tak výrazný, k čemuž přispělo právě to, že k decentralizaci kolektivního vyjed-

návání v Německu došlo koordinovaně formou otevřených klauzulí (Bispinck, Dribbus, 

Schulten, 2010).  

E. Tripartitní sociální dialog 

Přes dlouholetou tradici tripartity v Německu probíhala až donedávna tripartitní 

jednání neformálně, mimo jakýkoliv institucionální rámec. Sociální partnerství bylo 

reprezentováno zejména sociálním dialogem na odvětvové úrovni a účastí 

zaměstnanců při řízení podniku (viz koncept spolurozhodování). V tomto systému tedy 

pro vládu jakožto třetí stranu tripartity nebylo mnoho prostoru (Boyd, 2002).  

K prvnímu pokusu o institucionální zakotvení tripartity došlo v roce 1967 se 

založením Koordinované akce (něm. „Konzertierte Aktion“, angl. „Concerted Action“) 

na základě tzv. „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 

Wirtschaft“ (angl. „Law to Promote Stability and Growth of the Economy, Stability 

Act“), jež měla za cíl iniciovat rozpravu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli o 

dosahování střednědobých makroekonomických cílů (zejména v oblasti mezd) v 

souladu s keynesiánským pojetím ekonomiky. Zmíněné instituci se skutečně podařilo v 
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následujících dvou letech dosáhnout mírnějšího růstu mezd, ale od roku 1969 byla její 

jednání neúspěšná a v roce 1977 se Koordinovaná akce definitivně rozpadla (Boyd, 

2002). 

K dalším formalizovaným tripartitním jednáním došlo až v roce 1998, kdy byla 

založena tripartitní instituce Aliance pro zaměstnanost (něm. „Bündnis für Arbeit, 

Alliance for Jobs“), a to na základě Společného prohlášení Aliance v oblasti zaměstna-

nosti, vzdělávání a konkurenceschopnosti (něm. „Gemeinsame Erklärung des 

Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“, angl. „Joint Declaration 

of the Alliance for Jobs, Vocational Training and Competitiveness“). Nově vzniklá 

tripartitní platforma si stanovila tyto programové cíle: 

- přispět ke snižování nemzdových nákladů a iniciovat reformu systému sociálního 

zabezpečení, 

- podpořit rozvoj flexibilních forem zaměstnání, 

- prosadit reformu daní z příjmů právnických osob s důrazem na malé a střední 

podniky, 

- iniciovat kolektivní vyjednávání podporující tvorbu nových pracovních míst, 

- podpořit opatření ke snazšímu odchodu do předčasného důchodu, 

- rozvinout tripartitní jednání na specifická témata, 

- zajistit lepší přístup ke kapitálu pro malé a střední podniky, 

- iniciovat opatření ke zvýšení inovativnosti a konkurenceschopnosti firem, 

- identifikovat nové oblasti, v nichž by mohla najít uplatnění méně kvalifikovaná 

pracovní síla, 

- prosazovat aktivní politiku zaměstnanosti s důrazem na mladé lidi a na dlouhodobě 

nezaměstnané.  

Aliance pro zaměstnanost však nedosáhla výraznějších úspěchů (Boyd, 2002). 

Jednání sociálních partnerů a vlády v lednu 2002 bylo silně poznamenáno konflikty 

mezi zaměstnavateli a odbory v oblasti mzdové politiky. Odbory požadovaly výraznější 

růst mezd, který by kompenzoval pokles reálných mezd a podpořil domácí poptávku. 

Zaměstnavatelé však tento požadavek zamítli (Schulten, 2002). Kromě toho odbory 

trvaly na tom, že mzdy jsou záležitostí kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavateli a 

odbory a neměly by být předmětem jednání tripartity, zatímco zaměstnavatelé 

požadovali, aby tato otázka byla řešena i na tripartitě (Behrens, Niechoj, 2003). V 

prosinci roku 2002 se německá vláda pokusila jednání v rámci Aliance obnovit 

(Behrens, Niechoj, 2003), ale bezvýsledně, a tato instituce je od roku 2002 neaktivní 

(Schubert, Klein, 2006). Bez ohledu na neúspěch národní tripartity působí obdobná 

tripartitní fóra v jednotlivých spolkových zemích (Boyd, 2002). 

Přes tyto dílčí neúspěchy jsou sociální partneři a vláda stále ochotni o některých 

otázkách společně jednat - v červnu 2011 se vláda setkala se zástupci sociálních 

partnerů (na straně zaměstnavatelů se účastnily BDA, BDI, DIHK a ZDH, na straně 

odborů DGB, ver.di, IG Metall a IG BCE) k řešení otázky nedostatku kvalifikované 

pracovní síly v určitých profesích. Výsledkem těchto jednání je Společná strategie 

(angl. „Joint Strategy"), která konstatuje, že základem pro dostatek kvalifikované 

pracovní síly je vzdělávací systém a že kvalifikovanou pracovní sílu je nutno hledat 

zejména v národní ekonomice, především mezi ženami, kterým je třeba vytvořit 

pracovní podmínky umožňující sladit práci s péčí o rodinu, jakož i mezi staršími 
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zaměstnanci a nezaměstnanými, kterým má být nabídnuta rekvalifikace v souladu s 

potřebami trhu práce (Vogel, 2011).  
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Polsko 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 

Polská republika (pol. „Rzeczpospolita Polska“) je parlamentní demokracií. Volby 

do obou komor parlamentu probíhají současně (do Sejmu poměrovým systémem a do 

Senátu většinovým), volební období trvá 4 roky. Zatím poslední parlamentní volby se 

uskutečnily v říjnu 2011. Stejně jako v předchozích volbách zvítězila Občanská 

platforma (pol. „Platforma Obywatelska“), strana pravého středu s liberálním 

ekonomickým programem, a její předseda Donald Tusk obhájil funkci premiéra (k 

úspěšné obhajobě premiérské funkce došlo poprvé od pádu komunismu v roce 1989). 

Se svou rozlohou cca 312 000 km2 a zhruba 38,5 miliony obyvatel představuje 

Polsko šestou největší a nejlidnatější zemi Evropské unie. Členem EU se Polsko stalo 

v květnu 2004, do schengenského prostoru vstoupilo v lednu roku 2008. Termín vstupu 

Polska do eurozóny zatím není stanoven. Polsko je jedním ze zakládajících členů OSN 

(1949), je členem NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995) a řady dalších mezinárod-

ních organizací. 

Eurostat uvádí, že v roce 2010 činila hodnota hrubého domácího produktu 

Polska ve srovnání s EU (per capita, EU-27 = 100) 63 %, růst HDP činil 3,8 %, míra 

inflace byla 2,6 % a míra nezaměstnanosti se pohybovala kolem 12,3 %. Polské 

hospodářství se dobře vyrovnalo s globální krizí a v porovnání s ostatními zeměmi EU 

se vyvíjí relativně příznivě. Na hospodářském růstu, který se za poslední roky 

významněji zpomalil jen v roce 2009 (na 1,7 %), se podílí především domácí poptávka 

(podíl vývozu na vytvořeném HDP činí zhruba 30 %). Polsko se již několik let potýká 

se špatným stavem veřejných financí, v roce 2010 hospodařilo dokonce s deficitem ve 

výši -7,9 % HDP a veřejných dluh Polska přesáhl hranici 55 % HDP. 

Pro polský hospodářský systém je více než dvě dekády po zahájení procesu 

politické a ekonomické transformace stále charakteristický velký podíl státního sektoru 

(největší v EU) a značná tendence vlády regulovat ekonomiku. Ekonomice dominuje 

těžký průmysl a na evropské poměry je zde nadprůměrně významné také zemědělství 

(zaměstnává zhruba 30 % populace, v některých regionech dokonce více než 50 %, 

orná půda zaujímá zhruba jednu polovinu polského území). Polsko má bohatá ložiska 

nerostných surovin, jedna z nejbohatších v Evropě - v těžbě černého uhlí a mědi má 

Polsko evropské prvenství, významná je i těžba síry, soli a aktuálně jsou hodně 

diskutována zatím nevyužitá bohatá ložiska břidlicového plynu. V těžkém průmyslu drží 

přední pozici hutnictví železa a mědi. Ve strojírenství dominuje výroba lodí (loděnice 

Gdaňsk) a zemědělských strojů. Elektrická energie je vyráběna takřka výhradně 

v tepelných elektrárnách. Ve službách působí stále jen necelá jedna polovina 

ekonomicky aktivní populace.  

Díky své poloze je Polsko důležitou tranzitní zemí, vedou přes něj významné 

železniční linky a procházejí tudy ropovody a plynovody. Dopravní síť v Polsku je 

ovšem zastaralá a důležité dopravní trasy jsou přetížené. Díky nízkému spádu řek a 

přístupu k moři zde hraje významnou roli také námořní doprava (celkem 3 800 km 

vodních cest a 770 km pobřeží Baltského moře). 
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B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování 

V souvislosti s politickou a ekonomickou transformací po roce 1989 vznikla 

v Polsku potřeba položit právní základy svobodnému sociálnímu dialogu a k tomu mu-

sela být předefinována i úloha sociálních partnerů. Rozhodující roli sehrály především 

tři zákony přijaté v roce 1991, vypracované po vzoru evropských standardů - zákon o 

řešení kolektivních pracovních sporů (blíže viz kap. B.2.3), zákon o odborových 

organizacích a zákon o organizacích zaměstnavatelů. Dva poslední zmíněné zákony 

mj. vymezují podmínky pro zakládání příslušných organizací. Svoboda sdružování je 

zakotvena rovněž v nové polské ústavě z roku 1997 v článku 12 („Polská republika 

zajišťuje svobodu pro vytváření a fungování odborů, sociálně-profesních organizací 

zemědělců, společností, občanských hnutí, jiných dobrovolných sdružení a nadací.“). 

Podle zákona o odborových organizacích může být odborová organizace 

založena alespoň 10 osobami k tomu oprávněnými, aniž by bylo nutné získat povolení 

od jakéhokoliv státního orgánu nebo zaměstnavatele. Odbory nabývají právní 

subjektivity v okamžiku registrace v Národním soudním rejstříku (pol. „Krajowy 

Rejestr Sądowy“, KRS; angl. „National Court Register“). Zákon neomezuje počet 

odborových organizací působících u jednoho zaměstnavatele, což v Polsku působilo a 

dodnes působí řadu komplikací především při kolektivním vyjednávání. Odborníci 

poukazují na to, že zaměstnavatelé se nezřídka pokoušeli zřídit vlastní odborové svazy 

(tzv. „žluté odbory“) jen proto, aby sabotovali jednotu odborů ve svém podniku. Tento 

problém částečně vyřešila novelizace zákoníku práce z roku 1996, která pro odbory 

působící na podnikové úrovni zavedla kritéria reprezentativity a s nimi spojená 

privilegia (více viz kap. B.2.1 a kap. C.2.2). Odborové organizace jsou v Polsku 

jedinými zástupci zaměstnanců, jimž zákon umožňuje uzavírat kolektivní smlouvy. 

Podle zákona o organizacích zaměstnavatelů mají zaměstnavatelé právo 

zakládat bez předběžného schválení jakékoliv organizace nebo stát se členy těchto 

organizací. K založení organizace zaměstnavatelů je zapotřebí alespoň 10 zaměstnava-

telů, přičemž zaměstnavatele definuje zákoník práce v článku 3 jako fyzickou nebo 

právnickou osobu provozující podnikatelskou činnost a zaměstnávající pracovníky. 

Organizace zaměstnavatelů mají právo zakládat federace a konfederace nebo být jejich 

členy. Všechny organizace zaměstnavatelů, ať už federativního nebo konfederativního 

uspořádání, mají být samosprávnými celky, ve své činnosti nezávislými na orgánech 

státní správy nebo na jiných organizacích. Ačkoliv zákon dopodrobna nevymezuje 

kompetence organizací zaměstnavatelů, výslovně jim uděluje pravomoc účastnit se 

kolektivního vyjednávání (resp. povinnost této účasti, je-li iniciátorem kolektivního 

vyjednávání odborová organizace, blíže o tom viz kap. B.2.1).  

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Úprava pracovních podmínek prostřednictvím kolektivních smluv má v Polsku 

dlouhou tradici. Již od počátku 20. století byly kolektivní smlouvy uzavírány de facto, 
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jen s částečnou oporou v právních předpisech. Obecně závazný právní předpis v tomto 

smyslu představoval až zákoník povinností (angl. „Code of Obligations“) z roku 1934 

a zákon o kolektivních pracovních smlouvách z roku 1937. Po druhé světové válce 

ztratily kolektivní smlouvy v Polsku své přirozené podmínky (tj. tržní hospodářství, 

soukromé vlastnictví, svobodu sdružování atd.), i tak však byly sjednávány, i když 

fakticky především jako nástroj legitimizace platových podmínek v různých odvětvích. 

V polském zákoníku práce z roku 1974 byly kolektivní smlouvy definovány jako 

instituty určující vzájemné vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v rámci určitého 

hospodářského odvětví nebo povolání. Konkrétně měly v daných odvětvích stanovit 

podmínky odměňování a poskytování dalších benefitů, vymezit pracovní podmínky 

(včetně práv zaměstnanců, bezpečnosti a hygieny práce) a podmínky uspokojování 

sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců. 

Legislativní rámec kolektivního vyjednávání jako autonomního nástroje regulace 

pracovních podmínek se v Polsku začal formovat po roce 1989. Zákony z roku 1991 

(viz kap. B.2) byla zajištěna svoboda sdružování a autonomie účastníků kolektivního 

vyjednávání, novela zákoníku práce z roku 1994 se následně takřka celá zaměřila na 

vymezení typů, podmínek uzavírání a účelu kolektivních smluv (část XI zákoníku práce, 

která se kolektivními smlouvami zabývá, byla zmíněnou novelou kompletně přefor-

mulována). Předmětem kolektivních smluv se stala specifikace pracovního poměru a 

výslovně byl uveden také výčet otázek, které nemohou být předmětem kolektivních 

smluv (např. ochrana zaměstnanců před ukončením pracovního poměru, práva 

zaměstnanců v případě neopodstatněné nebo protiprávní výpovědi, mateřská a 

rodičovská dovolená atd.). Zavedena byla rovněž povinnost nové kolektivní smlouvy 

registrovat, což vytvořilo od roku 1995 podmínky pro evidování počtu uzavřených 

kolektivních smluv (viz kap. D.2). 

O rok později byl právní rámec kolektivního vyjednávání rekodifikován novelou 

zákoníku práce z roku 1996, která jednak zavedla tzv. smírčí výbory (blíže viz kap. 

B.2.2) pověřené mj. řešením sporů týkajících se výkladu kolektivních smluv, jednak 

jednoznačně vymezila pravomoci pracovních soudů ve vztahu k uzavřeným kolektivním 

smlouvám. Novela prohloubila posuzování porušení práv zaměstnanců a přesněji 

formulovala pravomoci Národního inspektorátu práce (pol. „Państwowa Inspekcja 

Pracy“, PIP) pokud jde o dohled nad dodržováním práv zaměstnanců včetně těch, jež 

stanoví kolektivní smlouva. 

V roce 1997 získalo právo sociálních partnerů svobodně uzavírat kolektivní 

smlouvy oporu v nové polské ústavě v článku 59.2. V prosinci 1999 polský Nejvyšší 

soud rozhodl, že některá ustanovení zákoníku práce omezují rozsah kolektivních smluv 

takovým způsobem, že nejsou v souladu s ústavou ani s úmluvou ILO č. 87 (z roku 

1948) o svobodě sdružování, a proto nejsou závazná. Sporná ustanovení soud zrušil. 

Zásadní z hlediska právní úpravy kolektivního vyjednávání byla novela zákoníku 

práce z roku 2000, která se zaměřila na zefektivnění procesu sjednávání a uzavírání 

kolektivních smluv. Nová úprava byla koncipována tak, aby zabránila situaci, kdy jedna 

z odborových organizací působících u zaměstnavatele mohla zahájit a vést kolektivní 

vyjednávání, zatímco některá z dalších odborových organizací u zaměstnavatele mohla 

zmařit uzavření smlouvy vlastním odmítavým postojem k vyjednávání. Současná 

právní úprava umožňuje zahájit kolektivní vyjednávání jak zaměstnavateli, tak 

kterékoliv z odborových organizací, jež u něj působí, přičemž při jednání musí být 

stanovena nejdéle třicetidenní lhůta, během níž se mohou k vyjednávání připojit další 

odborové organizace u zaměstnavatele. Podmínkou uzavření kolektivní smlouvy již 

není účast a společný postup všech odborových organizací působících v podniku, ale 

účast alespoň jedné reprezentativní odborové organizace na kolektivním vyjednávání, 
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respektive společný postup všech zúčastněných reprezentativních odborových 

organizací (kritéria reprezentativity viz níže). 

Poslední významnou změnu přinesla novela zákoníku práce v roce 2002. 

Umožnila zaměstnavateli pozastavit platnost kolektivních smluv, a to na dobu tří let, 

v případě závažných finančních potíží a za předpokladu, že k tomu obdrží souhlas od 

odborových organizací, jež smlouvu uzavřely. 

Kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou podle platné právní úpravy sjednat 

pouze odborové organizace (a organizace zaměstnavatelů) působící na příslušné úrovni 

(angl. „multi-establishment trade union organizations“). Odborové konfederace 

působící na národní úrovni mohou kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavírat pouze 

tehdy, jsou-li k jednání přizvány formou opodstatněné písemné žádosti alespoň jedné 

členské odborové organizace oprávněné se kolektivního vyjednávání účastnit (v 

takovém případě odborová konfederace dokonce nesmí účast při vyjednávání 

odmítnout). Podobně jako u kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni, může také 

kolektivní smlouva vyššího stupně nabýt platnosti za podmínky, že je na straně 

zaměstnanců uzavřena všemi reprezentativními odborovými organizacemi zúčastně-

nými při vyjednávání (tj. i jen jednou takovou odborovou organizací, účastní-li se 

kolektivního vyjednávání pouze jedna). Pokud jde o vymezení reprezentativity 

odborových organizací účastnících se kolektivního vyjednávání na této úrovni, záleží 

na tom, zda se jedná o národní odborovou konfederaci - v takovém případě stanoví 

kritéria reprezentativity zákon o Tripartitní komisi pro sociálně-ekonomické záležitosti. 

Jinak je pro účely uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně za reprezentativní 

považována odborová organizace, která zastupuje alespoň 10 % z celkového počtu 

zaměstnanců, na něž se má kolektivní smlouva vyššího stupně vztahovat (nikoliv však 

méně než 1 000 zaměstnanců), případně odborová organizace, jež zastupuje nejvíce 

zaměstnanců působících v oblasti, pro níž je kolektivní smlouva sjednána. 

Podnikové kolektivní smlouvy mohou sjednat pouze příslušní zaměstnavatelé a 

odbory působící v daném podniku. Organizačně nadřazené odborové organizace se 

kolektivního vyjednávání na podniku účastnit nemohou. Pokud jde o reprezentativitu 

odborových organizací na podnikové úrovni, je za reprezentativní považována členská 

organizace národní odborové konfederace považované za reprezentativní podle zákona 

o Tripartitní komisi pro sociálně ekonomické záležitosti, případně odborová organizace 

zastupující alespoň 10 % všech zaměstnanců u zaměstnavatele. Pokud žádná z odbo-

rových organizací s takto vymezenou reprezentativitou u zaměstnavatele nepůsobí, je 

za reprezentativní považována odborová organizace zastupující u zaměstnavatele 

největší počet zaměstnanců. 

Pokud jde o vztah kolektivních smluv, zákoníku práce a pracovních smluv, všeo-

becně platí princip výhodnosti pro zaměstnance. Pokud jsou podmínky sjednané 

v pracovní smlouvě pro zaměstnance méně výhodné než podmínky stanovené 

zákonem, jsou neplatné a automaticky platí ustanovení zákona. Pokud kolektivní 

smlouva nabízí zároveň lepší i horší podmínky než pracovní smlouva, platí automaticky 

pro zaměstnance výhodnější ustanovení. Zaměstnavatel nicméně může pracovní 

smlouvu upravit tak, aby byla v souladu s méně výhodnými ustanoveními platné 

kolektivní smlouvy, a to formou tzv. „oznámení o zrušení podmínek pracovní smlouvy“ 

(angl. „cancellation notice of the employment contract terms“). Tímto způsobem může 

zaměstnavatel změnit obsah pracovní smlouvy po uplynutí příslušné výpovědní doby. 
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B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Zákon umožňuje také rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně. 

K rozšíření závaznosti může dojít pouze za podmínky, že se na rozšíření dohodnou 

odborové organizace i organizace zaměstnavatelů, jež kolektivní smlouvu vyššího 

stupně sjednaly, a o rozšíření požádají ministra práce a sociálních věcí. Ten může 

následně závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně nebo její části rozšířit i na 

zaměstnance, na něž se doposud žádná kolektivní smlouva vyššího stupně 

nevztahovala a kteří vykonávají stejnou nebo obdobnou činnost jako zaměstnanci, na 

něž se zmíněná kolektivní smlouva vyššího stupně vztahovala přímo. Rozšíření 

závaznosti by mělo být zdůvodněno důležitým sociálním zájmem a rozšíření by měly 

předcházet konzultace se zaměstnavateli, na něž se má rozšíření vztahovat, a 

s odborovými organizacemi v těchto podnicích. Teprve po splnění všech podmínek a 

uplatnění stanovených procedur může ministr závaznost kolektivní smlouvy rozšířit 

formou nařízení.  

V praxi však v Polsku doposud k rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího 

stupně nedošlo, což souvisí i s poměrně malým počtem kolektivních smluv vyššího 

stupně a s jejich relativně omezeným dopadem na pracovní podmínky. 

B.2.3 Pracovní spory 

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Individuální pracovní spory se řídí částí XII zákoníku práce, zatímco procedury 

případného soudního řízení vymezuje občanský zákoník. Řešení individuálních 

pracovních sporů soudní cestou v Polsku převládá nad alternativními způsoby řešení 

(angl. „Alternative Dispute Resolution“), k jejichž použití dochází poměrně zřídka.  

Soudní spory v oblasti pracovněprávní řeší jednak tzv. pracovní soudy jako 

součást okresních soudů, případně tzv. soudy práce a sociálního zabezpečení (angl. 

„labour and social insurance courts“), jež jsou samostatnou organizační složkou 

krajských soudů (tj. soudů na úrovni polských vojvodství). Konkrétně se tyto soudy 

zabývají případy, kdy některý z účastníků pracovního poměru porušil ustanovení záko-

níku práce, pracovní smlouvy nebo kolektivní smlouvy. Typicky se jedná o spory 

týkající se platnosti ukončení pracovního poměru, opětovného sjednání pracovního 

poměru, platů, odstupného, benefitů vyplácených zaměstnancům, kteří se připravují na 

odchod do důchodu, případně žaloby uplatňované pozůstalými v případě smrti 

zaměstnance. Zaměstnavatelé se zpravidla soudí o náhradu škody způsobené 

zaměstnancem nebo o vrácení zaměstnancem neoprávněně nabytých benefitů. 

Zákon výslovně uvádí, že do jurisdikce pracovních soudů nespadají spory o 

stanovení nových pracovních nebo platových podmínek, používání pracovních norem a 

ubytovacích zařízení pro zaměstnance. 

Proti rozhodnutí okresního soudu se lze odvolat k již zmíněnému krajskému 

soudu, dále k tzv. odvolacímu soudu (angl. „appeals court“) a nakonec až k Nejvyššímu 

soudu (pol. „Sąd Najwyższy“, angl. „Supreme Court“), to však pouze tehdy, když došlo 

k porušení hmotného práva vinou vadného výkladu, nebo pokud byly zaznamenány 

procedurální nedostatky, jež mohly ovlivnit výsledek sporu. K Nejvyššímu soudu se 

rovněž nelze odvolat, pokud se spor týkal peněžní částky menší něž 10 000 PLN (tj. 

téměř 2 400 EUR), disciplinárních trestů nebo pracovních certifikátů. 
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Odborové organizace mají právo podat žalobu vůči zaměstnavateli jménem 

zaměstnance. Rovněž Národní inspektorát práce (PIP) je oprávněn podat na 

zaměstnavatele žalobu za neplatné ukončení pracovního poměru a následně 

zastupovat zaměstnance v průběhu řízení. 

Počet individuálních pracovních sporů řešených soudní cestou se rok od roku 

snižuje - zatímco v roce 2002 bylo před soudy všech stupňů řešeno podle údajů pol-

ského Ministerstva spravedlnosti celkem zhruba 332 000 nových pracovněprávních 

sporů, v roce 2005 to bylo už pouze 256 000 případů a v roce 2008 jen 180 000 

případů sporů.231 

Předtím, než se řešením pracovního sporu začne zabývat pracovní soud, má 

každý zaměstnanec právo žádat, aby byla sporná otázka projednána smírčím výborem 

(angl. „conciliation committee“). Smírčí výbor svolávají zaměstnavatelé společně s 

příslušnými odborovými organizacemi, a pokud v daném podniku žádné odbory 

nepůsobí, svolává výbor se souhlasem zaměstnance sám zaměstnavatel (ten také 

v obou případech hradí náklady spojené s činností smírčího výboru). Počet členů 

výboru a jeho funkční období jsou předmětem dohody zaměstnavatele s odbory, 

respektive záleží na rozhodnutí samotného zaměstnavatele. Členy výboru se nemohou 

stát osoby, které se podílejí na řízení podniku, hlavní účetní, právní poradci a osoby 

odpovědné za záležitosti týkající se zaměstnanců, práce a odměňování. Smírčí výbor 

by měl usilovat o dosažení smírného řešení pracovního sporu, a to ve lhůtě nejpozději 

do 14 dnů od podání podnětu k projednání. Pokud nelze smíru dosáhnout v této lhůtě, 

musí výbor případ postoupit pracovnímu soudu. 

Jiným příkladem alternativního řešení sporů je využití služeb mediátora, 

kompetentního k řešení individuálních pracovních sporů. Mediátorem může být pouze 

osoba proškolená v souladu se směrnicemi Sociální rady pro mimosoudní spory a 

řešení konfliktů (angl. „Social Council for Alternative Dispute and Conflict Resolution“), 

která je podřízena Ministerstvu spravedlnosti. Mediačních center, jež mohou 

poskytovat tyto služby, působí v Polsku přibližně 30. Mediační řízení, jež mohou 

zahájit obě strany sporu (příp. může být zahájeno na pokyn soudce pracovního 

soudu), probíhá formou uzavřených zasedání a jeho náklady jsou hrazeny podle 

situace nebo dohody státem, specializovanou vládní agenturou, zaměstnavatelem či 

organizací zaměstnavatelů, odborovou organizací nebo jinými subjekty. 

Přes přiměřené právní a institucionální podmínky je počet alternativně řešených 

individuálních pracovních sporů v Polsku zanedbatelný. Konkrétní údaje nejsou 

dostupné, sociální partneři ale uvádějí řádově desítky případů ročně, přičemž naprostá 

většina těchto sporů je řešena v rámci smírčích výborů (existují hlavně ve velkých 

podnicích s početnými odborovými organizacemi). 

B.2.3.2 Kolektivní pracovní spory, jejich obvyklé formy a jejich frekvence 

Právo na stávku je zakotveno v polské ústavě z roku 1997, v článku 59.3 

(„Odbory mají právo organizovat stávky zaměstnanců nebo jiné formy protestu 

v souladu s omezeními stanovenými zákonem. Za účelem ochrany veřejného zájmu 

mohou zákony omezit nebo zakázat stávkovou aktivitu zvláštních kategorií 

zaměstnanců, nebo v určitých oblastech.“).  

                                                           
231 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/tfeature/pl0403101t.htm  

a http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910039s/pl0910039q.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/tfeature/pl0403101t.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910039s/pl0910039q.htm
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Zmíněnou právní úpravu představuje zejména Zákon o řešení kolektivních 

pracovních sporů z roku 1991. Kolektivní spory zákon vymezuje jako spory, které 

vedou zaměstnanci se zaměstnavatelem, resp. zaměstnavateli, ohledně pracovních 

podmínek, mezd, sociálních výhod a odborových práv a svobod. Stávku zákon definuje 

jako kolektivní přerušení práce zaměstnanci s cílem vyřešit spor se zaměstnavatelem, 

resp. zaměstnavateli, týkající se výše uvedených záležitostí. Právo organizovat stávky 

náleží pouze odborovým organizacím, zaměstnanci mají právo účastnit se stávek.  

Zákon neumožňuje stávkovat zaměstnancům, jejichž činnost souvisí s lidskými 

životy a zdravím nebo s bezpečností státu. Stávkovat nemohou např. zaměstnanci 

Národního bezpečnostního úřadu, policisté a příslušníci armády, pohraniční stráže a 

hasičského záchranného sboru. Stávkovat nesmějí ani zaměstnanci státních orgánů, 

veřejné správy, státních zastupitelství a soudů. Stávky mohou být zaměřeny pouze 

proti zaměstnavatelům, nikoliv proti veřejným orgánům a nesmějí být zaměřeny ani 

proti zaměstnavatelům, na něž se vztahuje platná kolektivní smlouva. 

K vyhlášení stávky může dojít za podmínky, že byly vyčerpány zákonem 

stanovené způsoby řešení kolektivních pracovních sporů, a to vyjednávání a mediační 

řízení. Zaměstnavatel je povinen zahájit vyjednávání při vzniku kolektivního sporu (tj. 

ihned poté, kdy zástupci zaměstnanců předloží své požadavky) a zároveň je povinen o 

vzniklém sporu informovat příslušného regionálního inspektora práce. Vyjednávání 

může skončit uzavřením dohody a ukončením sporu, nebo sepsáním protokolu o 

rozdílných stanoviscích. V tomto druhém případě spor postoupí do fáze mediačního 

řízení, spočívajícího ve vyjednávání za účasti třetí strany - mediátora. Toho si po 

vzájemné dohodě zvolí samy strany sporu - pokud tak neučiní do 5 dnů, je mediátor 

vybrán ministrem práce a sociálních věcí. Mediační řízení může vyústit v uzavření 

dohody, jejíž ustanovení mají obdobné následky jako uzavření kolektivní smlouvy. 

V případě že k dohodě nedojde, je sepsán protokol o rozdílných stanoviscích a odbory 

mohou vyhlásit stávku. 

Sledujeme-li vývoj četnosti kolektivních sporů a stávek v Polsku, vycházíme 

především ze dvou zdrojů: z údajů PIP o počtu ohlášených kolektivních pracovních 

sporů a z informací Polského statistického úřadu (pol. „Glówny Urzad Statystyczny“, 

GUS) o počtu stávek, počtu jejich účastníků a počtu prostávkovaných pracovních dní 

(tyto údaje ovšem nepřihlížejí k tomu, zda byla stávka legální či nikoliv, ani zda 

proběhlo více stávek v rámci jediného kolektivního sporu).  

Z údajů poskytnutých GUS232 je patrné, že po silné vlně stávek ze začátku 90. 

let (např. v roce 1992 se uskutečnilo 6 362 stávek s 2 360 prostávkovanými 

pracovními dny, v roce 1993 7 443 stávek s 580 prostávkovanými pracovními dny) 

nastalo relativně dlouhé období, kdy v Polsku (s výjimkou roku 1999) nebylo 

zaznamenáno ročně více než 50 stávek. Až v roce 2007 bylo zaznamenáno 1 736 a 

v roce 2008 dokonce 12 765 stávek. Stávky z roku 2008 měly zpravidla jen krátké 

trvání, v souhrnu způsobily ztrátu pouhých 276 pracovních dní (v průměru trvaly 

průměrně méně než 10 hodin, stávky z roku 2007 trvaly v průměru 20 hodin). 

V letech 2009 a 2010 četnost stávek opět poklesla, a to na méně než 100 za rok.233 

Při srovnání s údaji PIP234 je zřejmé, že výrazná stávková aktivita z roku 2008 

nekoresponduje s tehdejším počtem ohlášených kolektivních sporů. Zatímco v roce 

                                                           
232 Viz Unterschütz, 2009 (URL: 
http://www.workinglives.org/londonmet/fms/MRSite/Research/wlri/CAMS/Polish%20National%20Report%2
0(English).pdf); s. 16. 
233 Viz http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn1105040s/pl1105049q.htm. 
234 Viz Unterschütz, 2009; s. 17. 

http://www.workinglives.org/londonmet/fms/MRSite/Research/wlri/CAMS/Polish%20National%20Report%20(English).pdf
http://www.workinglives.org/londonmet/fms/MRSite/Research/wlri/CAMS/Polish%20National%20Report%20(English).pdf
http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn1105040s/pl1105049q.htm
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2007 bylo zaznamenáno 2 869 kolektivních sporů a 1 736 stávek, na 12 765 stávek v 

roce 2008 připadá celkem 5 433 evidovaných kolektivních sporů. Pozorovatelé se proto 

shodují, že tyto stávky nebyly součástí legálně vedených kolektivních sporů, ale měly 

spíše politický charakter (což může být i důvod jejich již zmíněného relativně krátkého 

trvání).235 V roce 2008 se v Polsku projednávala reforma systému sociálního 

zabezpečení, především posunutí věkové hranice odchodu do důchodu v jednotlivých 

odvětvích (např. v hornictví nebo v železniční dopravě). 

 

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Základní strukturální parametry členské základny a 

vývojové trendy 

Tradice podnikatelského zastoupení sahá v Polsku až do začátku 19. století, kdy 

již existovaly tzv. komory obchodu a průmyslu (angl. „chambers of commerce and 

industry“). Jejich role a význam se měnily v závislosti na socioekonomické a politické 

situaci. Po druhé světové válce v zemi působilo 11 těchto komor, v 50. letech 20. 

století byly ovšem rozpuštěny a vznikla Polská národní komora zahraničního obchodu 

(angl. „National Polish Chamber of Foreign Trade“). K jejich obnovení došlo až po roce 

1989, kdy byla z iniciativy polských zaměstnavatelů založena KIG (Polská hospodářská 

komora; pol. „Krajowa Izba Gospodarcza“; angl. „Polish Chamber of Commerce“). 

Tato největší polská organizace hospodářské samosprávy sdružuje více než 160 členů 

(regionálních komor a dalších organizací podporujících podnikání). Zastupuje zájmy 

podnikatelů ve vztahu k vládě a územním správním orgánům. 

Proces utváření autentických samosprávných a nezávislých organizací 

zaměstnavatelů byl v Polsku zahájen rovněž až po roce 1989, pokusy o sdružování 

soukromých podnikatelů se do té doby setkávaly s odporem úřadů. V současné době 

působí organizace zaměstnavatelů v Polsku na základě zákona o organizacích 

zaměstnavatelů z roku 1991 a v mnoha ohledech je lze již považovat za rovnocenného 

partnera odborů. Jejich organizační kapacita a význam ovšem výrazně závisejí na 

úrovni sociálního dialogu. Na národní úrovni mají zaměstnavatelé silné zastoupení 

v podobě čtyř konfederací zaměstnavatelů sdružujících jak regionální či sektorové 

členské organizace, tak i jednotlivé podniky. Tyto konfederace hájí zájmy zaměstnava-

telů zejména v rámci tzv. Tripartitní komise pro sociální a ekonomické záležitosti (pol. 

„Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych“, TK; angl. „Tripartite Commission 

for Socio-Economic Issues“), jejímž prostřednictvím mohou významně ovlivňovat 

především dění v legislativní oblasti. Na sektorové a regionální úrovni je působení 

organizací zaměstnavatelů méně zřetelné. 

Kapacita organizací zaměstnavatelů v Polsku je obecně poměrně nízká. Údaj o 

kapacitě (tzv. „densitě“) těchto organizací z roku 2008 ve zprávě nadace Eurofound 

„Industrial Relations in Europe 2010“ uvádí v této souvislosti 20 %, což Polsko v rámci 

                                                           
235 Viz Unterschütz, 2009; s. 15. 
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Evropské unie (EU-27) řadí mezi země s nejnižší mírou zaměstnavatelské 

organizovanosti.236 

Organizace zaměstnavatelů v Polsku vyvíjejí širokou škálu aktivit v závislosti na 

úrovni své působnosti. Národní zaměstnavatelské konfederace se v prvé řadě účastní 

tripartitního sociálního dialogu (v menší míře bipartitního), dále poskytují různé služby 

svým členům (poradenství, konzultace a školení), participují na řadě projektů 

financovaných ze strukturálních fondů EU a v neposlední řadě podporují a chrání 

obchodní zájmy svých členů v legislativní oblasti - sledují přípravu obecně závazných 

právních předpisů a své připomínky projednávají se zákonodárci. Žádná z těchto 

organizací se přímo neúčastní kolektivního vyjednávání, už proto, že na národní úrovni 

v Polsku kolektivní vyjednávání neprobíhá. Na sektorové úrovni i podnikové úrovni 

národní zaměstnavatelské konfederace se nicméně kolektivního vyjednávání 

zprostředkovaně účastní - poskytují podporu jak členským odvětvovým organizacím 

při sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně, tak i jednotlivým zaměstnavatelům 

při uzavírání podnikových kolektivních smluv. Na regionální úrovni se v Polsku 

kolektivně nevyjednává.237 

C.1.2 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

Jak již bylo uvedeno výše, lze v současnosti v Polsku hovořit o čtyřech 

nejvlivnějších zaměstnavatelských uskupeních působících na národní úrovni. Jde o tyto 

organizace238:  

 Pracodawcy RP (Zaměstnavatelé Polska; pol. „Pracodawcy Rzeczypospolitej 

Polskiej“; angl. „Employers of Poland“), 

 PKPP Lewiatan (Polská konfederace soukromých zaměstnavatelů; pol. „Polska 

Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan“; angl. „Polish Confederation of 

Private Employers Lewiatan“),  

 ZRP (Asociace polského řemesla; pol. „Związek Rzemiosła Polskiego“; angl. 

„Association of Polish Crafts“) a  

 BCC (angl. „Business Centre Club“; organizace působí pouze pod anglickým 

názvem).  

Tyto národní reprezentace zaměstnavatelů sehrávají stěžejní roli zejména svou 

aktivní účastí v tripartitním sociálním dialogu realizovaném v rámci již zmíněné 

Tripartitní komise. Kromě těchto hlavních uskupení je třeba ještě uvést Konfederaci 

zaměstnavatelů Lewiatan (pol. „Konfederacja Pracodawców Lewiatan“, KP; angl. 

„Confederation of Employers Lewiatan“), která sestává z 8 zaměstnavatelských 

organizací z různých sektorů, avšak na jednáních národní tripartity neparticipuje, 

neboť doposud nesplňuje příslušná zákonem stanovená kritéria reprezentativnosti.239 

  

                                                           
236 Viz http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134. 
237 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_3.htm, jakož i 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm. 
238 Viz např. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm. 
239 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_3.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm
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C.1.2.1 Pracodawcy RP (dříve KPP) 

Nejstarší a rovněž největší ze zmíněných celonárodních organizací je 

Pracodawcy RP. Byla založena v roce 1989 a po následující dvě dekády byla známá 

pod zkratkou KPP (Konfederace polských zaměstnavatelů; pol. „Konfederacja 

Pracodawców Polskich“; angl. „Confederation of Polish Employers“). Byla přímou 

nástupkyní Asociace zaměstnavatelů v Polsku (pol. „Stowarzyszenie Pracodawców w 

Polsce“, SPP; angl. „Association of Employers in Poland“), která vznikla již v pol. 80. 

let jako platforma pro jednání ředitelů státních podniků. V roce 1990 byla KPP uznána 

Mezinárodní organizací práce za reprezentanta polských zaměstnavatelů. Když byl 

v květnu roku 1991 v Polsku přijat zmiňovaný zákon o organizacích zaměstnavatelů, 

byla KPP, původně zformovaná na základě zákona o sdružování, ustavena znovu - 

v souladu s novou právní úpravou (proto se někdy pro založení KPP uvádí rok 1991). 

Ke změně názvu na „Pracodawcy RP“ došlo až v červnu roku 2010. 

Jako nástupce SPP byla KPP zpočátku sdružením velkých, státem vlastněných 

podniků. Řada z těchto podniků byla sice v následujících letech privatizována a prošla 

nezbytným personálním zeštíhlením, nicméně ještě v roce 2000 v členské struktuře 

KPP dominovaly velké, původně státní podniky z oblasti těžkého průmyslu, hornictví a 

zemědělství. Zásadnější změny členské základny přinesla až změna stanov KPP z roku 

2002,240
 která umožnila individuální členství podniků. Došlo tak alespoň k částečnému 

vyrovnání vlivu mezi společnostmi vlastněnými původně státem a od počátku 

soukromými podniky i k nastartování vývoje směrem k vyváženější velikostní skladbě, 

zahrnující vedle největších společností v Polsku, jež jsou významnými hráči i 

v globálním měřítku, postupně i drobné rodinné firmy. Přes tuto proměnu členské 

struktury je konfederace i nyní (už jako Pracodawcy RP) považována v prvé řadě za 

reprezentaci velkých zaměstnavatelů. Podle údajů z roku 2010 má celkem 101 členů, 

z nichž 33 představují zaměstnavatelské asociace a 68 samostatné firmy.241 Podle 

aktuálních údajů zveřejněných na oficiálních webových stránkách zastupuje 

Pracodawcy RP, ať už přímo či nepřímo, úhrnem přes 7 500 firem (z toho 85 % je 

soukromých) se zhruba 4 miliony zaměstnanců. Údaje z roku 2002 (kdy došlo k výše 

uvedené změně stanov) uváděly 80 členských organizací zastupujících firmy se 2,5 

milionem zaměstnanců.242 

Na činnosti Tripartitní komise participuje Pracodawcy RP od samého počátku 

této tripartitní platformy, tj. od roku 1994. Přitom v období 1994 až 2001 představo-

vala výhradní zastoupení zaměstnavatelů v tripartitě (což vyvolalo řadu protestů 

konkurenční organizace na straně zaměstnavatelů, již zmíněné PKPP Lewiatan). 

Pracodawcy RP se podílí, a to již od roku 1991, i na prosazování zaměstnavatelských 

zájmů na mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím svého členství (jako jediné 

polské zaměstnavatelské reprezentace) v Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (angl. 

„International Organization of Employers“, IOE).  

  

                                                           
240 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm . 
241 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/pl1007019i.htm . 
242 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/pl1007019i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm
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C.1.2.2 PKPP Lewiatan 

PKPP Lewiatan byla založena v lednu roku 1999 z podnětu Polské obchodní rady 

(pol. „Polska Rada Biznesu“, PRB; angl. „Polish Business Council“).243 Zakladatelé 

konfederace považovali s ohledem na probíhající transformaci polského socioeko-

nomického systému za nezbytné, aby nová organizace zastupovala primárně zájmy 

soukromých zaměstnavatelů. Stejně jako Pracodawcy RP i PKPP dnes reprezentuje 

zájmy zaměstnavatelů v Tripartitní komisi a spolupracuje s mezinárodními organiza-

cemi (ILO, UNICE). 

Přestože členství v PKPP Lewiatan není výslovně omezeno na určité kategorie 

zaměstnavatelů (nehledě na to, že členy mohou být jak zaměstnavatelské asociace, 

tak samostatné podniky), v členské struktuře organizace jednoznačně dominují 

soukromé firmy založené po roce 1989, z nichž řada je dnes ve vlastnictví 

nadnárodních společností (z tohoto důvodu jsou i některé vrcholové pozice v konfede-

raci zastávány občany cizích států).244 Zatímco při svém založení (1999) tvořily 

členskou základnu organizace především malé a střední podniky, koncem následující 

dekády reprezentovala PKPP Lewiatan i významné množství velkých podniků s tím, že 

malé a střední podniky se sdružují převážně v regionálních členských uskupeních, 

zatímco velké utvářejí odvětvové asociace nebo mezi členy organizace figurují jako 

samostatné podniky.  

Podle aktuálních údajů (duben 2012) zveřejněných na webových stránkách PKPP 

Lewiatan je mezi členy 59 zaměstnavatelských asociací (z nichž 29 se sdružuje na 

regionální bázi a 30 na odvětvovém principu) a 23 podniků. Všech 3 500 členských 

firem zaměstnává v součtu zhruba 600 000 lidí. 

Charakteristickým programovým dokumentem PKPP Lewiatan je tzv. „Černá 

listina překážek“ (angl. „Black List of Obstacles“), publikovaná roku 2006245 a 

identifikující hlavní faktory, jež organizace vnímá jako překážky rozvoje podnikání 

v Polsku. Řada uváděných bariér souvisí s oblastí pracovních vztahů, zejména pokud 

jde o právní úpravu pracovní doby, práva na dovolenou, kolektivních smluv a ochrany 

zdraví a bezpečnosti při práci. Obecně lze říci, že PKPP kritizovala především nízkou 

míru flexibility pracovněprávních norem v zákoníku práce a požadovala i silnější vliv 

zaměstnavatelů ve mzdové oblasti (v návaznosti na zhoršující se ekonomickou situaci 

podniků). V oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci PKPP Lewiatan usilovala o 

přehodnocení opatření nově přijatých na základě směrnice EU s tím, že náklady na 

jejich zavádění nesou výhradně zaměstnavatelé, což poškozuje hlavně malé a střední 

podniky.  

C.1.2.3 ZRP (Asociace polského řemesla) 

Status organizace zaměstnavatelů v souladu s již uvedeným zákonem o 

organizacích zaměstnavatelů přijatým roku 1991 získala ZRP až v roce 2001, ovšem 

jako sdružení řemeslných a obchodních komor ale pod různými názvy působí již od 

roku 1933 (přičemž původ některých členských organizací je ještě podstatně starší). 

Řemeslná výroba v Polsku po roce 1989 zažila svou renesanci, kterou umožnilo mj. 

                                                           
243 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm . 
244 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm; aktuální přehled 
vrcholových představitelů PKPP dostupný na http://pkpplewiatan.pl/en/about_us/main_board . 
245 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/02/feature/pl0602104f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/09/feature/pl0209104f.htm
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přijetí zákona o řemeslech (1989). V souladu s touto právní normou, která stanoví v 

sektoru řemesel samosprávnou strukturu, působí v polské řemeslné výrobě cechy a 

komory řemesel, jejichž reprezentace se ujala Asociace polského řemesla (ZRP). 

Členská základna ZRP je ve srovnání se strukturou ostatních zmíněných 

národních zaměstnavatelských konfederací nejvíce homogenní. Převážnou většinu 

členů tvoří řemeslníci (jak osoby samostatně výdělečně činné, tak malé firmy) působící 

v odvětví výroby stavebních materiálů, textilní a oděvní výroby, hutnictví, elektroniky 

a elektrotechniky, jakož i potravinářského průmyslu. 

Podle údajů uvedených (duben 2012) na vlastní internetové adrese zahrnuje 

ZRP celkem 27 komor řemesel (26 regionálních a 1 odvětvovou), 478 cechů a 186 

řemeslných družstev. Úhrnem členskou základnu tvoří zhruba 300 000 malých a 

středních podniků, které dohromady zaměstnávají 1,5 milionu lidí (pro srovnání: 3,7 

milionu malých a středních podniků v Polsku zaměstnává celkem 6,6 milionu lidí).246 

Členská základna ZRP je poměrně stabilní, v roce 2006 údaje uváděly 27 komor 

řemesel, cechů bylo tehdy v asociaci 490 a řemeslných družstev celkem 271.247 

Jak bylo uvedeno výše, netvoří členskou základnu ZRP zaměstnavatelské 

asociace (ustavené podle zákona o zaměstnavatelských organizacích z roku 1991), 

případně samostatné podniky, nýbrž cechy a řemeslné komory působící na základě 

zákona o řemeslech z roku 1989, jakož i řemeslná družstva zřizovaná v souladu 

se zákonem o družstvech (angl. „Cooperative Law Act“) z roku 1982. Přestože - 

s ohledem na charakter svého působení - mají v porovnání se členy jiných národních 

zaměstnavatelských konfederací členové ZRP na svou reprezentativní organizaci 

poněkud jiné prioritní požadavky (vyžadují hlavně podporu v obchodní oblasti, 

organizaci vzdělávacích aktivit, vydávání učňovských a mistrovských diplomů aj.), je 

cechům sdruženým v ZRP rovněž umožněno delegovat své zástupce do Regionálních 

komisí pro sociální dialog (pol. „Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego“, WKDS). 

Svým členstvím v Tripartitní komisi získává ZRP právo účasti i v celkem 16 WKDS.  

Charakter členské základny ZRP se projevuje i v určité neujasněnosti pokud jde 

o pozici, kterou by měli jejich zástupci zaujímat v Tripartitní komisi a ve WKDS. Přitom 

lze rozlišit dvě základní tendence: jednak, a to častěji, vystupuje ZRP na podporu 

zájmů malých a středních podniků v oblasti řemeslné výroby, méně často pak zastupují 

zájmy osob, jež se svým postavením blíží osobám samostatně výdělečně činným nebo 

i osobám v závislém pracovněprávním postavení - zaměstnancům. Např. v roce 2004 

stála ZRP na straně taxikářů vedoucích s Ministerstvem financí spor týkající se instalace 

nového typu taxametrů, přičemž mezi taxikáři byly jak osoby samostatně výdělečně 

činné, tak zaměstnanci taxikářských firem. Při svém působení ve WKDS jsou tak 

stanoviska zastávaná představiteli místních komor ZRP často na pomezí hledisek 

prosazovaných odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. 

ZRP se s ohledem na charakter své členské základny tvořené členy, kteří nejsou 

angažováni v kolektivním vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv prakticky 

neúčastní.248 

  

                                                           
246 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1010039s/pl1010039q.htm . 
247 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/feature/pl0512105f.htm . 
248 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/feature/pl0512105f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1010039s/pl1010039q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/feature/pl0512105f.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/12/feature/pl0512105f.htm
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C.1.2.4 BCC (Národní asociace soukromých zaměstnavatelů) 

BCC byla založena v roce 1991 jako národní asociace soukromých zaměstnava-

telů. Po řadu následujících let pak BCC působila na základě zákona o sdružování a její 

aktivity se soustřeďovaly především do oblasti lobbingu, status organizace 

zaměstnavatelů získala až v roce 2001. V červnu 2002 přizval premiér polské vlády 

zástupce BCC do Tripartitní komise. Proti tomuto rozhodnutí se zprvu postavila PKPP, 

svoji námitku však stáhla, a BCC se tak stala v současnosti čtvrtou zaměstnavatelskou 

konfederací účastnící se tripartitního sociálního dialogu na národní úrovni. 

Přestože v současnosti BCC svou členskou základnu neomezuje jen na určité 

kategorie zaměstnavatelů, tvoří ji v naprosté většině malé a střední podniky, a to na 

rozdíl od podmínek převládajících ve státních národních konfederacích výhradně jako 

individuální členové. Podle vlastních údajů BCC z roku 2009249 zahrnovala členská 

základna 604 společností, zaměstnávajících celkem cca. 600 000 lidí (pro srovnání: v 

roce 2004 měla BCC 714 a v roce 2002 dokonce více než 1200 členů s cca 500 000 

zaměstnanci). 

Mezi nejvýraznější programové aktivity BCC patří snaha o vymezení lepších 

pravidel pro sociální dialog v Polsku. Marek Goliszewski, který je prezidentem BCC od 

roku 2001, uspořádal za tímto účelem v roce 2004 řadu jednání se zástupci WKDS. 

Závěry z těchto jednání, jimž mj. předcházel průzkum veřejného mínění k danému 

tématu, byly prezentovány v dubnu roku 2005 a nyní tvoří důležitou součást programu 

BCC.250 Vztahují se jak k fungování WKDS, tak národní Tripartitní komise, vymezují 

vztahy mezi těmito regionálními a národními orgány a definují roli sociálního dialogu 

v polském sociopolitickém systému. V únoru roku 2006 BCC tyto závěry formulovala 

v dokumentu „Budoucnost Tripartitní komise pro sociální a ekonomické záležitosti - 

návrhy od BCC“ (angl. „The future of the trilateral commission for social and economic 

affairs - Proposals by the BCC“).251 

C.1.3 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů 

Nejvýznamnější odvětvové organizace zaměstnavatelů v Polsku zpravidla 

přináležejí k jedné ze čtyř výše zmíněných celonárodních zaměstnavatelských 

konfederací (zejména v rámci členské základny Pracodawcy RP se soustřeďují 

organizace pokrývající tradiční průmyslová a síťová odvětví, zatímco ZRP pokrývá 

většinou úžeji vymezená odvětví). Existuje ovšem i několik výjimek, a to např.: 

 v odvětví paliv a energetiky - POPiHN (Polská organizace naftového průmyslu a 

obchodu; pol. „Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego“; angl. „Polish 

Organisation of Oil Industry and Trade“) a POGP (Polská organizace kapalného 

plynu; pol. „Polska Organizacja Gazu Płynnego“; angl. „Polish Organisation of 

Liquefied Petroleum Gas“) 

 v potravinářském odvětví – „Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 

Polsce“ (Svaz zaměstnavatelů pivovarnictví v Polsku; angl. „Union of Brewing 

Industry Employers in Poland“) a PFPZ (Polská federace výrobců potravin; pol. 

                                                           
249 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm . 
250 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/05/feature/pl0505102f.htm.  
251 Obsah dokumentu viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/04/articles/pl0604029i.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/05/feature/pl0505102f.htm
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„Polska Federacja Producentów Żywności“; angl. „Polish Federation of Food 

Industry“); 

 ve zdravotnictví – „Porozumienie Zielonogórskie“ (nazývaná též „Federacja 

Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia“; Zelenohorská dohoda; pol. 

„Zielonogórskie Alliance“) 

 v železniční dopravě - ZPK (Svaz železničních zaměstnavatelů; pol. „Związek 

Pracodawców Kolejowych“; angl. „Union of Railway Employers“) a ZNPK (Svaz 

nezávislých železničních dopravců; pol. „Związek Niezależnych Przewoźników 

Kolejowych“; angl. „Union of Independent Railway Carriers“) 

 v silniční dopravě – „Konfederacja Związków i Organizacji Przewoźników 

Drogowych“ (Konfederace svazů a organizací silničních dopravců; angl. 

„Confederation of Unions and Organisations of Road Carriers“)  

 v textilním odvětví – „Federacja Pracodawców Przemysłu Lekkiego“ (Federace 

zaměstnavatelů textilního průmyslu; angl. „Employers Federation of the Textile 

Industry“). 

Nejvýznamnější rolí odvětvových organizací zaměstnavatelů je aktivní účast 

v tripartitním sociálním dialogu odehrávajícím se na odvětvové úrovni v tzv. Tripartit-

ních odvětvových týmech (angl. „Tripartite Sectoral Teams“). Ty byly na počátku 90. 

let vytvořeny pro vyjednávání o cestách ke zmírnění dopadů restrukturalizace ve 

velkých tradičních průmyslových odvětvích, kde si stát udržoval plnou nebo částečnou 

vlastnickou kontrolu. Od roku 2003 bylo zřízeno šest dalších Tripartitních odvětvových 

týmů (v sektoru chemického průmyslu a v odvětví železniční dopravy v roce 2003; ve 

zdravotnictví roku 2005; v hnědouhelném průmyslu, ve stavebnictví a v lodním 

průmyslu v roce 2006). V současnosti se však spíše zdá, že role odvětvového tripartit-

ního dialogu ztrácí na důležitosti (což může souviset s celkovým zpomalením rozvoje 

polského tripartitního sociálního dialogu od roku 2005).252  

C.2 Odbory 

Členská základna polských odborů patří k početně nejslabším v Evropě. 

Organizační kapacita odborů (odborová densita), která v Polsku v 80. letech 

dosahovala zhruba 80 %, začala po roce 1989 prudce klesat a v posledních letech se 

ustálila přibližně na hodnotě 15 %.253 Mezi faktory, jež polským odborům ubírají na 

síle, patří i některé nepříznivé specificky odborové aspekty, zejména silná názorová 

diferenciace uvnitř členské základny na všech organizačních úrovních, jež vedla 

k znesváření vzájemně si konkurujících odborových centrál. I z těchto důvodů vliv 

polských odborů v oblasti pracovních vztahů neodpovídá jejich dřívějšímu významu, 

kdy se odborové hnutí významně zapsalo v novodobé polské historii jako jeden 

z hlavních strůjců pádu komunistického režimu, ale není přiměřený ani skutečnosti, že i 

přes nepříznivý početní vývoj členské základny jsou polské odbory i v současné době 

největší dobrovolnou zájmovou platformou v zemi.254 

  

                                                           
252 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm . 
253 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm a 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/01/articles/pl1101019i.htm . 
254 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/01/articles/pl1101019i.htm . 
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C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Až do vzniku nezávislého Polska v roce 1918 se odborovému hnutí příliš 

nedařilo. Teprve v průběhu meziválečného období, se změnou podmínek pro odborové 

působení, vznikla celá plejáda odborových svazů, jež se těsně před vypuknutím druhé 

světové války začaly pod vlivem Komunistické internacionály radikalizovat. Po druhé 

světové válce byly odbory v Polsku, podobně jako v jiných zemích bývalého východního 

bloku, postátněny a soustředěny v Ústřední radě odborů (pol. „Centralna Rada 

Związków Zawodowych“, CRZZ; angl. „Central Council of Trade Unions“). Tato 

organizace sdružovala v té době přes 20 odvětvových odborových svazů, jejichž členy 

byli téměř všichni zaměstnanci státních podniků. Až do roku 1980 měly polské odbory 

za úkol hlavně pečovat o sociální potřeby zaměstnanců, například organizovat 

volnočasové aktivity apod. 

Situace se změnila v srpnu 1980, kdy po vlně stávek v loděnicích v Gdaňsku 

došlo k zásadní transformaci polského odborového hnutí. Vláda povolila existenci 

nezávislých odborů, což vyústilo v založení celosvětově proslulého odborového svazu 

„NSZZ Solidarność“ (Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“; pol. 

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność“; angl. „Independent and 

Self-Governing Trade Union Solidarity“). V čele s pozdějším polským prezidentem 

Lechem Wałęsou a s členskou základnou čítající prakticky ihned po založení kolem 9,5 

milionu členů255 se NSZZ Solidarność stala celospolečenským opozičním hnutím 

vymezujícím se vůči vládnoucímu režimu. Ve stejné době byla CRZZ transformována 

v rámci tzv. „odvětvových odborových svazů“ (pol. „związki branżowe“, angl. „branch 

unions“), které zůstaly loajální vládě a jejichž členská základna čítala zhruba 1 milion 

členů256 (jednalo se převážně o vedoucí hospodářské funkcionáře a členy komunistické 

strany). Kromě těchto dvou center vzniklo též několik nezávislých odborových 

uskupení zdůrazňujících svou politickou a ideologickou neangažovanost (tato uskupení 

reprezentovala řádově desítky tisíc zaměstnanců).257 

Protirežimní aktivity NSZZ Solidarność přiměly vládu v prosinci 1981 vyhlásit 

stanné právo, přes 10 tisíc aktivistů bylo internováno a činnost všech odborových 

organizací v Polsku pozastavena. V říjnu 1982 vláda přijala zákon umožňující vznik 

nových, ovšem výhradně prorežimních odborů. Tyto organizace ustavily v roce 1984 

novou centrálu - OPZZ (Celopolská dohoda odborových svazů; pol. „Ogólnopolskie 

Porozumienie Zwiazków Zawodowych“; angl. „All-Poland Alliance of Trade Unions“). 

Podle údajů Polského statistického úřadu (pol. „Glówny Urzad Statystyczny“, GUS) 

čítala v roce 1986 členská základna OPZZ přes 5,6 milionu členů, což představovalo 

zhruba 45,5 % všech zaměstnanců.258 NSZZ Solidarność však působila i nadále, 

ovšem již v ilegalitě, přičemž počet jejích členů v té době nelze odhadnout. Legalizace 

se NSZZ Solidarność dočkala až v dubnu 1989, kdy byla vláda další vlnou stávek 

zaměstnanců loděnic a továrních dělníků přinucena k vyjednávání s opozicí. 

V následujících zčásti již svobodných volbách získali zástupci NSZZ Solidarność 35 % 

parlamentních křesel, zbývajících 65 % si ponechala komunistická strana.259 V prosinci 

roku 1990 se odborový předák Lech Wałęsa stal polským prezidentem. NSZZ 

Solidarność tak dala impulz k radikální hospodářské a politické transformaci 

                                                           
255 Viz http://www.solidarnosc.org.pl/en/history-in-dates.html . 
256 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm . 
257 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm. 
258 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm. 
259 Viz http://www.solidarnosc.org.pl/en/history-in-dates.html . 
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(transformační proces však zprostředkovaně vedl ve svých důsledcích i k postupné 

proměně vlastní společenské základny odborů a k celkovému oslabení zpočátku 

extrémně silného vlivu polských odborů).  

V květnu 1991 byl přijat zákon o odborových organizacích, který umožnil 

zakládání odborů jako dobrovolných a samosprávných organizací, nezávislých na státu 

a zaměstnavatelích. Na základě této právní úpravy vznikla v průběhu 90. let celá řada 

nových odborových organizací, jež se staly členy jedné z již uvedených zastřešujících 

odborových konfederací. Na prudký nárůst podílu soukromých, zejm. malých a 

středních podniků mezi zaměstnavateli však polské odborové hnutí nestačilo přiměřeně 

reagovat a tato skutečnost spolu s poklesem zaměstnanosti v tradičně odborově 

silných odvětvích těžkého průmyslu vyústilo v již zmíněný prudký pokles odborové 

organizovanosti. Výzkumy realizované CBOS (Centrem pro výzkum veřejného mínění; 

pol. „Centrum Badania Opinii Spolecznej“) uvádějí následující údaje odborové density: 

1990 - 36 %, 1995 - 20 %, 2000 - 17 %, 2005 - 17 %, 2010 - 15 %; což odpovídá 

poklesu z 5,9 na necelé 2 miliony členů.260 

Jiný výzkum, publikovaný v roce 1998 pod titulem „Collapse of the rampart? 

Trade unions in privatised economy“, 1999,261 se dopodrobna zabýval výše zmíněnými 

příčinami poklesu odborářské density a podložil je kvantitativními údaji o přítomnosti 

odborů v podnicích různých velikostních kategorií s odlišným typem vlastnictví. 

Výsledky výzkumu nasvědčují, že v kategorii podniků ve vlastnictví státu nebo obce 

působí odbory ve všech firmách s více než 250 zaměstnanci, u 75 % zaměstnavatelů 

velikostní kategorie 50 až 250 zaměstnanců a v jedné polovině firem s méně než 50 

zaměstnanci. Pokud jde o privatizované firmy, působily odbory rovněž ve všech 

velkých podnicích, v menších však chyběly úplně. Nejmenší výskyt odborových 

organizací byl zaznamenán v nově založených soukromých podnicích s polským 

kapitálem, dokonce i pokud jde o největší z těchto společností, působily odbory pouze 

v 5 % z nich. V kategorii firem vlastněných zahraničním soukromým kapitálem bylo 

působení odborů zaznamenáno u cca 30 % velkých podniků, zato v malých a středních 

podnicích nebyly odbory vůbec. 

Od druhé poloviny 90. let se hlavní odborové organizace v Polsku pokoušely 

úbytek členské základny zastavit. Různé propagační a náborové strategie byly 

orientovány především do sektorů, v nichž byli zaměstnanci dlouhodobě nespokojeni 

s pracovními nebo mzdovými podmínkami. Největšího přírůstku nových členů se 

odborové organizace dočkaly zejména v maloobchodních řetězcích (jež v Polsku zažily 

po roce 1990 nebývalý rozkvět, zaměstnávají převážně mladé lidi a jednotlivá praco-

viště byla pro odbory relativně snadno přístupná), v sektoru bezpečnostních agentur 

(kde se pracovní podmínky vyznačovaly dlouhou pracovní dobou a nízkými platy a kde 

docházelo ve značném rozsahu k zaměstnávání invalidních důchodců v souvislosti 

s nárokem zaměstnavatelů na příspěvek od státu), v sektoru bankovnictví a 

pojišťovnictví, kde byla rovněž uplatňována dlouhá pracovní doba, a v sektoru 

stravování a ubytování (Horeca) s přetrvávajícími náročnými pracovními podmínkami, 

nízkými platy a častým nedodržováním pracovněprávních předpisů. 

Jak již bylo zmíněno, dosahuje odborová organizovanost v Polsku v posledních 

letech 15 %, což odpovídá téměř dvoumilionové členské základně odborů. Členství 

v odborech je nejvyšší ve veřejném sektoru, zejména v oblasti vzdělávání, vědy a 

zdravotnictví, poněkud nižší v dopravě a telekomunikacích, v polském hornictví a 

                                                           
260 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/pl0901029q.htm a 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_109_10.PDF (v polštině). 
261 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/pl0901029q.htm
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_109_10.PDF
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208105f.htm
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průmyslu. Nejnižší odborová organizovanost je ve stavebnictví, obchodu a službách. 

Členy odborů bývají nejčastěji kvalifikovaní zaměstnanci bez vysokoškolského vzdělání 

působící v administrativě, relativně stabilní podporu mají odbory tradičně mezi 

zaměstnanci v dělnických a technických pracovních pozicích.262 

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Většina odborových organizací v Polsku je v současnosti sdružena ve třech 

velkých odborových konfederacích, jejichž význam je, obdobně jako u zastřešujících 

zaměstnavatelských organizací, umocněn tím, že splňují kritéria reprezentativnosti pro 

účast na jednáních polské národní tripartity (již výše zmíněné Tripartitní komise). 

Jedná se o následující konfederace: 

 „NSZZ Solidarność“ (Nezávislý samosprávný odborový svaz „Solidarita“; pol. 

„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność“; angl. „Independent 

and Self-Governing Trade Union Solidarity“) 

 OPZZ (Celopolská dohoda odborových svazů; pol. „Ogólnopolskie Porozumienie 

Zwiazków Zawodowych“; angl. „All-Poland Alliance of Trade Unions“) a 

 FZZ (Fórum odborových svazů; pol. „Forum Związków Zawodowych“; angl. „Trade 

Unions Forum“). 

Aktuální údaje o počtu členů těchto konfederací buď nejsou dostupné, nebo 

nejsou považovány za věrohodné (zejména údaje uváděné na oficiálních internetových 

stránkách konfederací bývají považována za nadsazená), takže se většinou lze setkat 

s odhady opírajícími se o každoroční výzkumy CBOS.263 Současná odborová densita 

v Polsku vyplývající z těchto výzkumů se mezi odborové konfederace distribuuje zhruba 

v tomto poměru: NSZZ Solidarność 6 %, OPZZ 3 %, FZZ 2 % a 4 % (tj. přibližně 600 

000) zaměstnanců uvádí, že nepatří k žádné ze zmíněných konfederací.264 Nelze 

vyloučit, že někteří z těchto zaměstnanců jsou členy místních odborových svazů 

přidružených k jedné ze zmíněných konfederací (a o této příslušnosti ke konfederaci 

nevědí), nicméně většina je pravděpodobně členy autonomně působících odborových 

organizací, kterých podle polského Ministerstva práce a sociálních věcí (pol. 

„Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej“, MPiPS) na místní úrovni a na jednotlivých 

pracovištích v Polsku působí kolem 7 000.265 Poněkud odlišné údaje o členské základně 

zmíněných konfederací uvádí jiný výzkum z roku 2009 (publikovaný Juliuszem 

Gardawskim v článku “Social Dialogue in Poland - Theory, History, Policy”, 2009)266. 

Podle něj náleží 47,8 % polských odborářů k NSZZ Solidarność, 29,9 % k OPZZ, 18,3 

% k FZZ a 4 % jsou členy autonomně působících organizací. 

NSZZ Solidarność se svou strukturou od ostatních dvou konfederací liší. Tvoří 

ji 16 odvětvových a 35 regionálních subdivizí,267 jež podle vlastních údajů organizace 

                                                           
262 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_3.htm . 
263 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/pl0901029q.htm a http://www.worker-
participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Trade-Unions . 
264 Viz http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_109_10.PDF (v polštině), s. 1. 
265 Viz http://www.dialog.gov.pl/partnerzy/zwiazki (v polštině) . 
266 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004019s/pl1004019q.htm . 
267 Viz http://www.solidarnosc.org.pl/en/national-branch-secretariats.html a 
http://www.solidarnosc.org.pl/en/regions.html . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_3.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/pl0901029q.htm
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Trade-Unions
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Trade-Unions
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_109_10.PDF
http://www.dialog.gov.pl/partnerzy/zwiazki
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004019s/pl1004019q.htm
http://www.solidarnosc.org.pl/en/national-branch-secretariats.html
http://www.solidarnosc.org.pl/en/regions.html
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zahrnují zhruba 12 000 výborů na jednotlivých pracovištích (OPZZ a FZZ jsou naopak 

vytvořeny „odspodu“ - základem jejich organizační výstavby jsou odbory na úrovni 

podniků, které se sdružily do větších odborových organizací a ty pak do konfederací). 

Specifická struktura organizace NSZZ Solidarność se odráží i ve vysokém počtu jejích 

vrcholných představitelů. Národní kongres delegátů „Solidarity“ volí ze svého středu 

zástupce do přibližně stočlenné Národní komise „Solidarity“ (ta kromě takto volených 

členů zahrnuje rovněž předsedy zmíněných odvětvových a regionálních subdivizí). 

Vzhledem k tomu, že mezi lety 1989 a 2010 se v těchto funkcích střídaly v zásadě 

tytéž osoby, k žádným výrazným změnám ve strategiích organizace nedocházelo.  

Po celá 90. léta minulého století NSZZ Solidarność také zastávala svou dvojí 

roli. Jednak v rámci koalice AWS (pol. „Akcja Wyborcza Solidarność“; angl. „Solidarity 

Electoral Action“) působila na politické scéně a zároveň, možná dokonce i s poněkud 

menším důrazem, fungovala jako odborová organizace. Teprve po roce 2000, kdy 

organizaci prudce poklesla doposud projevovaná voličská přízeň, omezila své politické 

ambice a zaměřila se především na hájení zájmů zaměstnanců. I nadále však 

udržovala úzké styky s některými aktéry polské politické scény, zejména s konzerva-

tivní pravicovou stranou PiS (Právo a spravedlnost; pol. „Prawo i Sprawiedliwość“). 

K další modifikaci strategické orientace došlo, když byl v roce 2010 do čela 

konfederace zvolen Piotr Duda. Namísto dosavadní spolupráce s parlamentními 

stranami by podle něj NSZZ Solidarność měla oživit svůj militantní charakter z počátku 

80. let a zájmy zaměstnanců hájit především prostřednictvím stávkových aktivit.  

Organizační základnu OPZZ tvoří 79 národních odborových asociací sdružených 

v rámci 9 odvětvových uskupení a dále několik set místních a podnikových odborových 

subjektů, po organizační stránce členěných regionálně.268 OPZZ je tradičně provázána 

s polskými levicovými stranami. Tato její politická orientace byla důvodem četných 

rozepří s NSZZ Solidarność, která, jak vyplývá z výše uvedeného, vždy politicky 

inklinovala ke konzervativní pravici. Tento rozpor v politické orientaci dvou největších 

polských odborových konfederací (který je ostatně logickým vyústěním ideové 

diferenciace odborů v 80. letech minulého století) je mnohem více patrný na národní 

než na regionální úrovni, tj. ve WKDS, kde odbory obvykle spíše spojují své síly ve 

snaze vyřešit specifické sociální a ekonomické problémy (příkladem z nedávných let 

může být vývoj v lodním průmyslu, v odvětví námořní dopravy v severních oblastech 

Polska a v cukrovarnickém průmyslu v Lublinu, restrukturalizace těžby černého uhlí a 

zpracování kovů ve Slezsku, situace na železnici v Malopolsku atd.). 

FZZ je o poznání menší (viz výše) a rovněž mladší než ostatní konfederace. Bylo 

založeno teprve v roce 2002 a těžiště členské základny má především v organizacích, 

které se odtrhly od OPZZ. Významnou roli při jeho vzniku sehrálo přijetí zákona o 

Tripartitní komisi v roce 2001, který otevřel nové možnosti ovlivňování legislativního 

procesu. FZZ od počátku usilovalo o získání reprezentativity potřebné k participaci na 

jednáních Tripartitní komise a vyvolávalo tak ostrou nevoli OPZZ, jež v upevňování 

pozice významného konkurenta spatřovala postup směřující k oslabení vlivu zájmů 

nereprezentovaných NSZZ Solidarność. Přesto bylo FZZ koncem roku 2002 uznáno 

jako reprezentativní, když doložilo, že má 300 000 členů, a stalo se tak třetí (a v 

současnosti poslední) odborovou konfederací zastoupenou v Tripartitní komisi. Ve svém 

programu FZZ zdůrazňuje svou nezávislost na politických stranách (v tomto ohledu se 

kriticky vymezuje vůči ostatním odborovým konfederacím), na druhou stranu však tato 

odborová uskupení vnímá jako své „přirozené spojence“. FZZ jež má čistě 

konfederativní charakter a svoji činnost vyvíjí výhradně ve veřejném sektoru. 

                                                           
268 Viz http://opzz.org.pl/english/about_us.html . 

http://opzz.org.pl/english/about_us.html
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V současné době sestává ze 42 odborových svazů a dále z velkého počtu místních 

odborových organizací sdružených v regionálních strukturách konfederace.269  

Podle zákona o odborovém sdružování může odborovou organizaci na podnikové 

úrovni založit (nejméně) 10 zaměstnanců, což vede v polských podmínkách často k 

tomu, že v jedné firmě vyvíjí vedle sebe činnost řada, někdy více než deset různých 

odborových organizací, všechny oprávněné kolektivně vyjednávat. To působí kompli-

kace na straně odborů a má finanční důsledky pro zaměstnavatele, neboť s větším 

počtem odborových organizací na podniku musí zaměstnavatel vynaložit větší 

prostředky na materiální zabezpečení jejich podmínek (podle výše zmíněného zákona 

musí zaměstnavatel zajistit odborovým organizacím, jež u něj působí, kancelářské a 

další vybavení a nabídnout zástupcům odborů stejné pracovní a mzdové podmínky 

jako jiným zaměstnancům. Podle některých názorů je právě organizační roztříštěnost 

polských odborů na podnikové úrovni a s ní spojená vzájemná nevraživosti jedním 

z hlavních důvodů zmiňovaného poklesu odborové density a vlivu odborů.270 

K zohlednění těchto problémů došlo do jisté míry již při novelizaci zákoníku 

práce v roce 1996, která přinesla vymezení reprezentativity odborů včetně oprávnění, 

jež se k získání statusu reprezentativity vážou. Zákon pro získání odborové reprezen-

tativity požaduje členství organizace v některé reprezentativní národní odborové 

konfederaci (tj. organizaci s více než 300 000 členy) nebo zastupování nejméně 10 % 

všech zaměstnanců podniku. V případě, že na podniku žádná odborová organizace, jež 

by splňovala tato kritéria, nepůsobí, je reprezentativita přiznána organizaci s nejvyšším 

počtem členů u zaměstnavatele. Stanovisko reprezentativní odborové organizace je 

pak rozhodující za situace, kdy se odbory na podniku nedokážou sjednotit na 

společném postupu, zejména při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních 

smluv. 

Zmíněná právní úprava však komplikace s důsledky odborové plurality na 

podnikové úrovni zcela nevyřešila, takže v květnu 2008 při jednání Tripartitní komise 

došlo k nastolení otázky zpřísnění stávajících kritérií odborové reprezentativity. Jak 

zaměstnavatelské, tak odborové reprezentace byly tomuto konceptu řešení odborové 

plurality nakloněny, lišily se ale v názoru na rozsah zpřísnění. Zaměstnavatelé 

prosazovali názor, že by reprezentativní odbory měly zastupovat přinejmenším jednu 

třetinu všech zaměstnanců podniku, odbory to považovaly za přemrštěné a navrhovaly 

pouhý dvojnásobek dosavadního limitu, tj. zastupování minimálně 20 % zaměstnanců 

firmy. K dohodě sociálních partnerů v Tripartitní komisi ani k legislativní úpravě 

odborové reprezentativity na podnikové úrovni nakonec nedošlo a problém tak 

přetrvává do současnosti. Podle průzkumu ECS („European Company Survey“) v roce 

2009 žádná odborová organizace nepůsobila na 1% sledovaných pracovišť, na 42% 

pracovišť působila jedna, na 32% dvě, na 13% tři a na 12% čtyři a více odborových 

organizací.271 

  

                                                           
269 Viz http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (v polštině). 
270 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/pl0806019i.htm.  
271 Viz http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/43/en/1/EF1143EN.pdf, s. 62. 
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II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 

127 

C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti  

Zaměstnanecká samospráva má v Polsku dlouhou tradici. Již po druhé světové 

válce byly v podnicích zavedeny tzv. tovární výbory (angl. „factory committees“), 

volené všemi zaměstnanci. S nástupem komunismu byly tyto výbory zrušeny a k jejich 

nahrazení došlo až po uvolnění politických poměrů v roce 1956, kdy byly ve velkých 

podnicích zřízeny tzv. dělnické rady (pol. „rady pracowniczej“, angl. „workers 

councils“). I ty se však záhy staly polickým nástrojem, což v roce 1958 vyústilo 

v založení tzv. konferencí dělnické samosprávy (angl. „workers self-management 

conferences“), jejichž zástupci již nebyli voleni všemi zaměstnanci. Tato forma 

zastoupení se ovšem neosvědčila a rostoucí nespokojenost vyvrcholila dělnickými 

nepokoji v roce 1980 a následným povolením činnosti nezávislých odborů (viz výše). 

V roce 1981 byl přijat zákon o samosprávě pracujících (angl. „Act on Workers' Self-

Government”), který se nyní vztahuje pouze na státní podniky (vymezuje kompetence 

dělnických rad).  

Po roce 1989 význam dělnických rad klesal, a to jednak vzhledem k rostoucímu 

vlivu odborů ve státních podnicích a jednak v důsledku probíhající privatizace 

(v privatizovaných podnicích dělnické rady automaticky zanikají). Do zavedení rad 

zaměstnanců v roce 2006 tak v Polsku - s výjimkou zbývajících státních podniků, jež 

neprošly privatizací - reprezentovaly zájmy zaměstnanců na pracovišti pouze odbory.  

Odborové organizace na podnicích jsou rovněž výhradním organizátorem voleb 

zástupců zaměstnanců do tzv. sociální inspekce práce (pol. „społeczna inspekcja 

pracy“; angl. „social labour inspection”) upravené zákonem z roku 1983, která dohlíží 

na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a sleduje i dodržování 

pracovněprávních předpisů, příp. ustanovení kolektivních smluv. Inspektorem práce se 

může stát pouze zaměstnanec podniku nevykonávající manažerskou pozici (zda musí 

být rovněž členem příslušné odborové organizace, záleží pouze na jejím rozhodnutí). 

Rozlišuje se mezi třemi úrovněmi působnosti sociální inspekce práce: podnikovou, na 

úrovni sekcí a na úrovni organizačních složek či divizí. V podnicích a sekcích do 300 

zaměstnanců jsou inspektoři voleni valným shromážděním všech zaměstnanců podniku 

či všemi zaměstnanci v rámci sekce. V podnicích a sekcích s více než 300 zaměstnanci 

jsou voleni shromážděním inspektorů z nižších úrovní, na úrovni organizačních složek 

či divizí podniku jsou inspektoři voleni všemi zaměstnanci v rámci organizační složky 

nebo divize. Výsledky dosažené ve volbách nemůže žádná vnější autorita jakkoliv 

zpochybnit. Funkční období inspektorů práce je čtyřleté.  

Zaznamená-li inspektor na pracovišti v oblasti své působnosti nedostatek, 

doporučí zaměstnavateli, aby jej v určité lhůtě odstranil (v případě, že se jedná o 

okolnost ohrožující zdraví či životy zaměstnanců, inspektor zpravidla požaduje na 

zaměstnavateli přijmout nápravná opatření okamžitě). Pokud zaměstnavatel problém 

neodstraní, může inspektor vydat doporučení k zastavení práce (zároveň musí 

informovat odborovou organizaci). Zaměstnavatel je povinen jednat v souladu s tímto 

doporučením. Je-li zaměstnavatel přesvědčen o neopodstatněnosti vydaného doporu-

čení, může podat námitku k Národnímu inspektorátu práce (pol. „Państwowa Inspekcja 

Pracy“, PIP), státnímu orgánu odpovědnému za dohled nad dodržováním pracovně-

právních předpisů (jeho činnost upravuje zákon o Národním inspektorátu práce 

z dubna roku 2007).  

Institut sociální inspekce práce přetrval i v průběhu restrukturalizace polské 

ekonomiky a jako účinný mechanismus dohledu v dané oblasti je dnes zaměstnavateli 

v Polsku bez výhrad akceptován. Nicméně možnosti uplatnění sociální inspekce v praxi 
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jsou významně ovlivněny její funkční provázaností s existencí odborů na podnicích a 

trpí především již zmíněnou nízkou odborovou densitou v Polsku. 

Vedle podnikových odborových organizací, které představují nejdůležitější formu 

zastoupení zaměstnaneckých zájmů na pracovištích, byly v Polsku od roku 2006 

zavedeny zákonem o informování a projednání rady zaměstnanců (pol. „rady 

pracowników“, angl. „works councils“). Přijetí zákona předcházela zdlouhavá jednání 

zahájená již před vstupem do EU v květnu roku 2004, kdy se Polsko zavázalo, že 

vytvoří právní podmínky pro naplnění příslušné evropské směrnice stanovící obecný 

rámec v dané oblasti. Po seznámení sociálních partnerů s prvním návrhem zákona bylo 

dohodnuto, že Polsko přijme tzv. „český model“ (prosazovaný odborovými organiza-

cemi), omezující na základě právní úpravy v v ČR v té době platné právní působení rad 

pouze na pracoviště, kde nepůsobí odbory. Diskuse v Polsku probíhaly rovněž o 

způsobu volby členů rady zaměstnanců, o rozsahu pravomocí rady (zaměstnavatelé 

nesouhlasili s tím, že by neměli mít možnost propustit člena rady bez jejího souhlasu) 

a o způsobu financování její činnosti (náklady na činnost rady musí nést 

zaměstnavatel). 

Zákon v jeho současném znění stanoví, že rady zaměstnanců musí být ustaveny 

ve všech podnicích s více než 50 zaměstnanci, výjimku tvoří pouze státní podniky, 

v nichž působí dělnické rady (viz výše), podniky se smíšeným kapitálem (veřejným i 

soukromým) a státem vlastněné filmařské firmy. Rovněž v podnicích, kde již před 

nabytím platnosti zákona existovala dohoda mezi zaměstnavatelem a zástupci 

zaměstnanců, která zajišťovala informování zaměstnanců a projednávání s nimi 

(alespoň v rozsahu vymezeném zákonem), nebylo ustavení rad zaměstnanců povinné. 

V podnicích, kde působí alespoň jedna odborová organizace, jmenuje členy rady výbor 

odborové organizace. Odbory mají též právo určit počet členů rady (obvykle jde o 3-7 

členů v závislosti na počtu zaměstnanců podniku, příp. záleží i na dohodě mezi 

souběžně působícími odborovými organizacemi) a nastavit pravidla fungování rady 

(zákon jim v tom ponechává značnou volnost, jedině za těchto podmínek odbory 

akceptovaly institut rad zaměstnanců). Pokud se souběžně působící odborové 

organizace na jmenování členů rady nedohodnou, jmenují pouze své kandidáty a 

rozhodne volba za účasti zaměstnanců podniku. U zaměstnavatele, kde odbory 

nepůsobí, může k volbě rady dojít na základě návrhu podpořeného 10 % zaměstnanců. 

Pokud k takovému návrhu dojde, je zaměstnavatel povinen volby uspořádat. Ve 

skutečnosti však tyto případy nejsou příliš časté (a původní obavy zaměstnavatelů 

v souvislosti s novou právní úpravou se tak nenaplnily). Pokud v podniku začne působit 

odborová organizace, je rada zaměstnanců rozpuštěna a odborová organizace zajistí 

jmenování nové. Funkční období rady, ať už jmenované nebo zvolené, je čtyřleté. 

Radám zaměstnanců jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat informace, a to 

jednak o provozní a hospodářské situaci včetně předpokládaných změn, a dále o stavu 

zaměstnanosti a zamýšlených opatřeních, která mohou mít významné dopady v oblasti 

organizace práce a zaměstnanosti. Opatření s dopady na zaměstnanost a organizaci 

práce má zaměstnavatel navíc povinnost s radou zaměstnanců projednat. Toto 

projednání ovšem nemůže vést k uzavření kolektivní smlouvy - pravomoc kolektivně 

vyjednávat za zaměstnance je v Polsku vyhrazena výhradně odborům.  

Podle údajů MPiPS bylo do května 2010 ustaveno celkem 3 048 rad zaměstnanců 

v necelých 9 % podniků z celkového počtu firem, na něž se zákon vztahuje. Celkem 69 

% z uvedeného počtu existujících rad působilo u zaměstnavatele, u něhož působila i 

odborová organizace.272 Tento poměrně nízký výskyt souvisí mj. i se skutečností, že 

                                                           
272 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009029s/pl1009029q.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009029s/pl1009029q.htm


II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 

129 

ještě před nabytím platnosti zákona (tj. do dubna 2006 pro podniky se 100 a více 

zaměstnanci a do března 2008 i pro po podniky s 50 a více zaměstnanci) uzavřela řada 

zaměstnavatelů s odbory dohody o informování zaměstnanců a o jednání s nimi jiným 

způsobem než prostřednictvím rad zaměstnanců. 

C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností 

Podle zákona o privatizaci a komercionalizaci státních podniků (z roku 1996) 

mohou zaměstnanci v podnicích procházejících procesem privatizace zvolit dvě pětiny 

členů dozorčí rady za předpokladu, že je stát držitelem nadpolovičního podílu akcií. Za 

předpokladu, že stát již není držitelem nadpolovičního podílu akcií, mají zaměstnanci 

stále právo volit 2 členy ze šestičlenné dozorčí rady, 3 členy ze sedmi- až desetičlenné 

a 4 členy z 11členné a větší dozorčí rady. Pokud navíc v těchto podnicích pracuje více 

než 500 zaměstnanců, volí zaměstnanci také 1 člena správní rady. Obecně se však 

soudí, že význam zástupců zaměstnanců v dozorčích radách společností je spíše jen 

symbolický.273 

 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Sociální dialog se v Polsku začal rozvíjet po roce 1989, kdy byla zahájena 

politická a ekonomická transformace, vznikl soukromý sektor a na státu nezávislé 

odborové a zaměstnavatelské organizace, to vše za výrazné podpory odpovídajících 

legislativních změn. Zmínky o důležitosti sociálního dialogu obsahuje též nová polská 

ústava z roku 1997.  

Sociální dialog na národní, regionální a sektorové úrovni se začal brzy po roce 

1989 institucionalizovat, v průběhu několika let došlo na těchto úrovních k založení 

celé řady platforem určených pro jednání sociálních partnerů. Nejvýznamnější z těchto 

platforem se stala již zmíněná Tripartitní komise pro sociálně-ekonomické záležitosti, 

založená v roce 1994 původně pro bipartitní i tripartitní sociální dialog na národní 

úrovni (tripartitní model nakonec zcela převládl).  

Bipartitní sociální dialog na národní úrovni je v Polsku veden zcela výjimečně, 

sociální partneři se k dvoustranným jednáním uchylují pouze tehdy, když tripartitně 

vedená jednání selžou. Za zmínku stojí v podstatě jen dvě bipartitně uzavřené dohody 

na národní úrovni (z let 2001 a 2003). Dohody z roku 2001 bylo dosaženo po jednání 

OPZZ s PKPP Lewiatan a ZRP. OPZZ tehdy oficiálně pozastavila svou účast v Tripartitní 

komisi, protože se kvůli provázanosti organizace NSZZ Solidarność s tehdejší pravico-

vou vládou cítila při tripartitním jednání znevýhodněná, organizace zaměstnavatelů 

PKPP Lewiatan a ZRP v té době nebyly ještě členy Tripartitní komise (zájmy 

zaměstnavatelů tak při jednáních hájila pouze KPP). Dohoda, která se týkala širokého 

spektra problémů (propouštění, boje s nezaměstnaností, sociálních dávek 

poskytovaných zaměstnavateli, privatizace, rozpočtové politiky atd.) byla nakonec 

                                                           
273 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208106f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/feature/pl0208106f.htm
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předložena ke schválení zbývajícím členům Tripartitní komise, ti však její přijetí 

neschválili. Dohoda sjednaná sociálními partnery v roce 2003 byla uzavřena mezi 

OPZZ a zaměstnavatelskými konfederacemi poté, co se NSZZ Solidarność rovněž 

postavila proti návrhu tripartitního paktu, předloženému ministrem práce a sociálních 

věcí (zde byla důvodem především nedůvěra naopak k levicové vládě). V dubnu roku 

2004 vláda na základě této bipartitní dohody mezi sociálními partnery navrhla 

novelizaci zákoníku práce, jejímiž klíčovými body byla problematika pracovních smluv 

na dobu určitou, řešení kolektivních sporů, jmenování mediátorů v pracovněprávních 

sporech atd. 

Kolektivní vyjednávání v Polsku probíhá jen na odvětvové a podnikové úrovni, 

pokrytí kolektivními smlouvami je relativně nízké a jejich přínos v oblasti pracovně-

právních vztahů je omezený (viz dále kap. D. 2). 

Největším problémem polského sociálního dialogu obecně je relativně nízká 

odborová densita. Zvláště v soukromých podnicích, především malých a středních, 

působí odbory spíše jen zřídka. Rovněž míra zaměstnavatelské organizovanosti je 

v porovnání s jinými evropskými zeměmi jedna z nejnižších. Dalším nepříznivým 

faktorem ovlivňujícím sociální dialog v Polsku (zejména na národní úrovni) je 

zmiňovaná provázanost dvou nejvýznamnějších odborových konfederací s politickými 

stranami. NSZZ Solidarność a OPZZ obzvlášť v druhé pol. 90. let měly tendenci 

využívat Tripartitní komisi jako prostředek k prosazení svých politických zájmů. 

 

D.2 Kolektivní vyjednávání 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

Kolektivní vyjednávání dominantním činitelem při úpravě pracovněprávních 

vztahů v Polsku není, kolektivní smlouvy pokrývají pouze minoritní část polských 

zaměstnanců (viz níže). Do roku 1989 v Polsku autonomní kolektivní vyjednávání 

neexistovalo (neexistovaly na státu nezávislé odborové organizace). Všechny kolektivní 

smlouvy uzavřené do roku 1989 měly především přispívat k plnění centrálních 

národohospodářských plánů. Právní základy svobodného kolektivního vyjednávání byly 

v Polsku položeny v roce 1991 přijetím tří legislativních norem: zákona o odborových 

organizacích, zákona o organizacích zaměstnavatelů a zákona o řešení kolektivních 

sporů. Principy kolektivního vyjednávání stanoví kapitola XI. polského zákoníku práce 

(z roku 1974), která byla - v souladu s požadavky funkčního kolektivního vyjednávání 

v podmínkách tržního hospodářství - v podstatě kompletně přepracována v roce 1994 

a následně zásadně novelizována v roce 2000.  

Současná právní úprava umožňuje uzavírat kolektivní smlouvy podnikové (angl. 

„enterprise-level collective agreements“) a kolektivní smlouvy vyššího stupně (angl. 

„higher-level collective agreements“). Kolektivní smlouvy vyššího stupně se vztahují 

na více než jednoho zaměstnavatele a mohou pokrývat určitou oblast, region, profesi, 

odvětví, v praxi se ovšem jedná takřka výhradně o kolektivní smlouvy pokrývající 

různé oblasti veřejného sektoru a některá průmyslová odvětví (blíže viz kap. D.2.2). 

Podnikové kolektivní smlouvy se vztahují na všechny zaměstnance příslušného podniku 

a v souhrnu mají výrazně větší pokrytí než kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejich 

obsah je také zpravidla konkrétnější a týká se pro zaměstnance důležitějších témat 

(blíže viz kap. D.2.3). Kolektivní vyjednávání na národní ani regionální úrovni v Polsku 
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neprobíhá, cílem jednání, jež sociální partneři vedou v rámci Tripartitní komise a v 16 

WKDS, není podepsání kolektivní smlouvy.  

Kolektivního vyjednávání na zmíněných úrovních se účastní pouze odborové a 

zaměstnavatelské reprezentace působící na těchto úrovních (resp. jednotliví zaměst-

navatelé). Ze sociálních partnerů na národní úrovni se tak kolektivního vyjednávání 

přímo účastní pouze NSZZ Solidarność (v důsledku své specifické „multiúrovňové“ 

struktury). V ostatních případech se jedná o sektorové a podnikové organizace - 

obvykle členy národních odborových nebo zaměstnavatelských konfederací, s nimiž své 

postupy tyto členské organizace mohou konzultovat. Za zdůraznění zde stojí, že 

odvětvové organizace zaměstnavatelů, jež se účastní kolektivního vyjednávání v 

sektorech, jsou většinou členy Pracodawcy RP. Naopak členové ZRP se kolektivního 

vyjednávání prakticky neúčastní, což opět souvisí se specifickým charakterem této 

konfederace, která zatupuje především malé a střední podniky (těch se, jak již bylo 

uvedeno výše, kolektivní vyjednávání v Polsku téměř netýká, blíže viz kap. D.2.3). 

Kolektivní smlouvy vstupují v platnost registrací. Kolektivní smlouvy vyššího 

stupně jsou registrovány MPiPS, zatímco podnikové kolektivní smlouvy jsou 

registrovány u příslušného místního inspektora práce a informace o jejich celkovém 

počtu a dalších charakteristikách shromažďuje Národní inspektorát práce (PIP). MPiPS 

v únoru 2012 na svých webových stránkách uvedlo, že eviduje 170 kolektivních smluv 

vyššího stupně, které v součtu pokrývají zhruba 390 000 zaměstnanců.274 Údaje PIP 

z června 2008 hovořily o 8 368 podnikových kolektivních smlouvách, pokrývajících 

přibližně 1,68 milionu zaměstnanců275 (v obou případech se jedná o nejaktuálnější 

dostupné údaje). Údaje o tom, nakolik se v pokrytí zaměstnanců tyto dva typy smluv 

vzájemně překrývají, nejsou k dispozici, ale vzhledem k celkovému počtu 12,1 milionu 

polských zaměstnanců se odhaduje, že v souhrnu kolektivní smlouvy v Polsku 

pokrývají cca 30% zaměstnanců.276 EIRO uvádí poněkud optimističtější odhad, když se 

v roce 2010 zmiňuje o rozsahu pokrytí nepřesahujícím 25 %.277  

Z hlediska dlouhodobého vývoje je patrné, že počínaje prvním obdobím 

uzavírání kolektivních smluv v letech 1995-1999 dochází nejen k neustálému poklesu 

celkového počtu zaměstnanců, na něž se kolektivní smlouvy vztahují, ale zároveň i k 

pozvolné decentralizaci kolektivního vyjednávání.278 To znamená, že stále větší podíl 

zaměstnanců z těch, na něž se vztahují kolektivní smlouvy, je kryt kolektivními 

smlouvami podnikovými, přičemž podíl kolektivních smluv vyššího stupně na celkovém 

počtu zaměstnanců pokrytých kolektivními smlouvami v Polsku klesá. Relativně nízká 

(a dále se snižující) míra pokrytí má podle odborníků především strukturální a 

psychologické příčiny - v prvé řadě souvisí s nízkou odborovou densitou, ale naráží 

také na odmítavý přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání, jež je z jejich 

strany vnímáno v zásadě jako narušování flexibility a konkurenceschopnosti. 

Předmětem polských kolektivních smluv bývají nejčastěji mzdy, pracovní doba 

a sociální dávky. V poněkud menší míře se objevují témata vzdělávání, pravomocí 

odborových svazů, dovolené, jakož i otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Obecně lze říci, že podmínky dohodnuté v kolektivních smlouvách relativně zřídka 

                                                           
274 Viz http://www.dialog.gov.pl/node/132 (v polštině) . 
275 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Collective-
Bargaining . 
276 Tamtéž. 
277 Viz http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn1105040s/pl1105049q.htm . 
278 Tvrzení převzata z http://www.social-europe.eu/2010/07/the-polish-system-of-collective-bargaining/ a 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_4.htm . 

http://www.dialog.gov.pl/node/132
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Collective-Bargaining
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Collective-Bargaining
http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn1105040s/pl1105049q.htm
http://www.social-europe.eu/2010/07/the-polish-system-of-collective-bargaining/%20a%20http:/www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_4.htm
http://www.social-europe.eu/2010/07/the-polish-system-of-collective-bargaining/%20a%20http:/www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_4.htm
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přinášejí zaměstnancům výrazné výhody oproti minimu, jež stanoví polský zákoník 

práce a jednotlivé pracovní smlouvy. 

D.2.2 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Polské kolektivní smlouvy vyššího stupně pokrývají všechny zaměstnance 

oblasti či odvětví, bez ohledu na jejich členství v odborových organizacích. Počet těchto 

kolektivních smluv se dlouhodobě příliš nemění, vztahují se ale na stále menší počet 

zaměstnanců. Zatímco v roce 2003 MPiPS evidovalo 157 kolektivních smluv (a 137 

dodatečných protokolů k těmto smlouvám) pokrývajících úhrnem zhruba 1 milion 

zaměstnanců, údaj z roku 2009 uváděl 169 kolektivních smluv pokrývajících zhruba 

500 000 zaměstnanců.279 Aktuální údaj z února 2012 informuje o 170 kolektivních 

smlouvách (a 310 dodatečných protokolech ke smlouvám) pokrývajících 390 000 

zaměstnanců.280 V souhrnu tyto kolektivní smlouvy nepokrývají více než 3,5 % 

z celkového počtu polských zaměstnanců. Naprostá většina z těchto 390 000 zaměst-

nanců pracuje ve státní správě, ve školství a ve státem vlastněných organizacích, jako 

jsou např. národní parky, a dále v odvětvích s převahou podniků ve vlastnictví státu, 

jako je např. energetika, těžba hnědého uhlí, hutnictví, obrana, železnice a letectví. 

Jen zlomek celkového počtu zaměstnanců těchto odvětví pracuje v soukromém 

sektoru.  

Co se týká obsahu kolektivních smluv vyššího stupně, lze konstatovat, že 

ujednání mají spíše obecný charakter, který zaměstnancům nepřináší zásadní výhody 

oproti zákoníkem práce stanovenému, případně v Tripartitní komisi dojednanému 

minimu. Tyto smlouvy se soustřeďují především na řešení pracovněprávních otázek 

včetně navázání a ukončení pracovního poměru, pracovní doby, dovolené a profesní 

přípravy zaměstnanců. Obecný ráz těchto ujednání odráží skutečnost, že tyto smlouvy 

se zpravidla vztahují na mnoho zaměstnavatelů v odlišné ekonomické situaci. Větší 

vliv na mzdy mají tyto smlouvy zcela výjimečně, mezi výjimkami lze uvést např. tzv. 

Chartu učitelů (angl. „Teacher’s Charter“), která definuje výši platu učitelů ve školách 

v závislosti na jejich kvalifikaci.  

Lze říci, že kolektivní smlouvy vyššího stupně v Polsku tvoří obecný rámec, 

který podnikové kolektivní smlouvy případně konkretizují. 

D.2.3 Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni 

Podnikové kolektivní smlouvy mají v Polsku obecně větší význam než kolektivní 

smlouvy vyššího stupně. Počet zaměstnanců, na něž se vztahují, však rovněž není 

vysoký a navíc se počet nově uzavřených smluv dlouhodobě snižuje. Zatímco v roce 

2002 informoval PIP o 310 nově evidovaných podnikových kolektivních smlouvách a 

2 432 dodatečných protokolech k platným smlouvám, v roce 2007 bylo nových 

kolektivních smluv 168 a dodatečných protokolů 2 129.281 V roce 2009 už bylo 

evidováno pouze 159 nových kolektivních smluv a 1 876 dodatečných protokolů.282 

                                                           
279 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0910049s/pl0910049q.htm . 
280 Viz http://www.dialog.gov.pl/node/132 (v polštině)  
281 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904049s/pl0904049q.htm . 
282 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Collective-Barga 
ining  
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V současné době nejaktuálnější údaj ve výroční zprávě PIP pro rok 2010 informuje o 

změně uvedeného dlouhodobého trendu a uvádí 163 nově uzavřených kolektivních 

smluv a 1 552 dodatečných protokolů ke smlouvám.283 Pokud jde o celkový počet 

platných kolektivních smluv, uvádí poslední celkový přehled zveřejněný PIP v roce 

2008 celkem 8 368 smluv vztahujících se úhrnem na 1,68 milionu zaměstnanců (tj. 

cca. 14 % všech zaměstnanců v Polsku).284 Bližší informace o struktuře podniků, kde 

tito zaměstnanci pracují, nejsou k dispozici. Jako vodítko však mohou sloužit údaje, 

které PIP poskytl k nově registrovaným podnikovým kolektivním smlouvám naposledy 

v letech 2002 a 2007. V roce 2002 bylo z 310 podniků s nově uzavřenými kolektivními 

smlouvami 71 % vlastněno domácím kapitálem (zhruba jednu polovinu z tohoto podílu 

tvořily podniky ve veřejném vlastnictví), jen 4 % z tohoto počtu bylo soukromých se 

zahraničním kapitálem, v 21 % byly podniky vlastněny smíšeným kapitálem a ve 4 % 

nebylo vlastnictví podniku uvedeno (vlastnická struktura podniků s uzavřenými podni-

kovými kolektivními smlouvami v roce 2007 byla obdobná). Na rozsah kolektivního 

vyjednávání v nadnárodních společnostech působících v Polsku lze usuzovat na 

základě výzkumu „Pracující Poláci 2007“ pořádaného SGH (Varšavskou ekonomickou 

školou; pol. „Szkoła Główna Handlowa“),285 v němž 13 % respondentů zaměstnaných 

v soukromém sektoru a 14 % zaměstnanců nadnárodních firem uvedlo, že se na ně 

vztahuje kolektivní smlouva. Pokud jde o malé a střední podniky, obecně se soudí, že 

podnikové kolektivní smlouvy jsou zde sjednávány jen zřídka, už proto, že i 

přítomnost odborů je v tomto velikostním segmentu polských podniků zanedbatelná 

(tyto firmy přitom představují zhruba 55 % všech podniků v Polsku).286 

Větší význam podnikových kolektivních smluv ve srovnání s kolektivními 

smlouvami vyššího stupně je v Polsku dán nejen tím, že pokrývají více zaměstnanců, 

ale i tím, že častěji řeší mzdovou problematiku. Pozorovatelé se však shodují, že 

s výjimkou hrozby stávek (a to pouze u zaměstnavatelů, kde působí odbory) neexistují 

mechanismy, které by zaměstnavatele nutily nastavovat mzdové podmínky ve větším 

rozsahu nad rámec zákonem stanoveného minima.287
 Naopak, s novelizací zákoníku 

práce v roce 2002 získali zaměstnavatelé i možnost platnost kolektivní smlouvy 

dočasně pozastavit v případě finančních potíží. 

 

E. Tripartitní sociální dialog  

Institucionalizovaný tripartitní sociální dialog je v Polsku nejvýznamnější formou 

sociálního dialogu. Probíhá na třech úrovních: na národní, regionální a odvětvové. 

Těžištěm sociálního dialogu jsou jednání sociálních partnerů na Tripartitní komisi pro 

sociálně-ekonomické záležitosti, k ní se váže 16 Regionálních komisí pro sociální 

dialog, a paralelně s těmito institucemi (avšak nezávisle na nich) v zemi funguje ještě 

13 tzv. tripartitních odvětvových týmů. Dalšími, již více specializovanými instituciona-

lizovanými platformami pro tripartitní sociální dialog jsou například Ústřední rada 

zaměstnanosti (angl. „Central Council of Employment“), Národní poradní sbor pro 

záležitosti tělesně postižených (angl. „National Advisory Council for the Disabled 

                                                           
283 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Collective-Barga 
ining; celá zpráva (v polštině) viz http://epanstwo.net/sprawozdanie/CwwRD) . 
284 Tamtéž. 
285 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0904049s/pl0904049q.htm . 
286 Viz http://www.social-europe.eu/2010/07/the-polish-system-of-collective-bargaining/ . 
287 Viz např.http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0808019s/pl0808019q.htm . 
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Persons’ Matters“), Dozorčí rada instituce sociálního zabezpečení (angl. „Supervisory 

Board of Social Insurance Institution“), Komise pro kolektivní smlouvy (angl. 

„Commission for Collective Labour Agreements“) atd. 

E.1 Tripartitní sociální dialog na národní úrovni 

Po roce 1989 se v Polsku prosadila myšlenka, že je nezbytné vytvořit národní 

sociální pakt. Tento koncept získal podporu zejména od poloviny roku 1992, kdy Polsko 

zažilo silnou vlnu stávek ve velkých, většinou státních podnicích. Následně vláda 

navrhla, že by měla být uzavřena série dílčích sociálních paktů, včetně Paktu o 

transformaci státních podniků. Odborové organizace byly k tomuto návrhu zpočátku 

skeptické, reagovaly pod tlakem stávek, které samy neorganizovaly, ale vždy se do 

nich nakonec zapojovaly (obávaly se také, že jejich přistoupení na státní návrhy může 

být veřejností vnímáno jako distance od stávek). Pakt o státních podnicích byl však i 

přes počáteční rezervovanost odborů v únoru 1993 nakonec podepsán. Jednou z jeho 

nejdůležitějších součástí byl záměr zřídit již vícekrát zmiňovanou Tripartitní komisi pro 

sociálně-ekonomické záležitosti. Tato komise byla zřízena v následujícím roce, a to na 

základě vyhlášky Rady ministrů a jako účastníci byli zahrnuti všichni sociální partneři, 

kteří podepsali Pakt o transformaci státních podniků (tj. devět odborových organizací, 

včetně znesvářených konfederací NSZZ Solidarność a OPZZ, za zaměstnavatele jediná 

organizace zaměstnavatelů - KPP). 

Mezi lety 1994 a 2001 pak komise fungovala na základě zmíněné vyhlášky. Byla 

pouze poradním orgánem, jehož rozhodnutí nebyla nijak závazná. Nebyla stanovena 

žádná kritéria reprezentativity, po jejichž splnění by se mohly další organizace stát 

členy komise, členská základna zůstala omezena jen na signatáře zmíněného paktu. 

Komise v té době fungovala v atmosféře politických diskusí týkajících se programů 

strukturálních a institucionálních reforem jako např. restrukturalizace polského 

těžebního průmyslu, zdravotnické reformy a důchodového systému. Vzhledem k již 

zmiňované provázanosti odborových konfederací s politickými stranami jsou tehdejší 

jednání charakterizována spíše jako multipartitní, neboť odbory v nich hájily zájmy, 

které často nesouvisely se zájmy zaměstnanců, takže potřebný mechanismus pro 

vyjednávání sociálních partnerů se nerozvinul. Přestože se tedy Tripartitní komise 

v daném období nestala zamýšleným fórem, kde se budou střetávat zájmy 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, hrála významnou roli v politice odměňování. Proble-

matika odměňování patřila v té době k nejfrekventovanějším otázkám projednávaným 

v komisi (např. v roce 1998 se 5 ze 13 diskutovaných problémů týkalo mezd) a 

zároveň jednou z nečetných otázek, při nichž dokázaly všechny zúčastněné odborové 

organizace vzájemně spolupracovat. Činnost Tripartitní komise ve mzdové oblasti se 

opírala o zákon o stanovení průměrné mzdy formou vyjednávání, který byl přijat 

v prosinci 1994 a vstoupil v platnost na začátku roku 1995. Tento zákon umožňoval 

Tripartitní komisi dohodnout a stanovit index růstu mezd. Základem pro stanovení 

tohoto indexu byla prognóza vývoje inflace obsažená v zákoně o státním rozpočtu. 

Uvedený index nebyl závazný, sloužil však jako vodítko pro podniky s více než 50 

zaměstnanci. Výzkum provedený Bogusławem Urbaniakem v letech 1997 a 1998 

ukázal (na základě dotazníkového šetření v podnikových radách), že téměř 40 % 

podniků nevzalo při stanovení výše mezd index určený Tripartitní komisí vůbec 

v úvahu, zatímco cca. 27 % podniků k indexu přistoupilo jako k závaznému limitu 

zvyšování mezd.288 

                                                           
288 Viz http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/10/feature/pl0210106f.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/10/feature/pl0210106f.htm


II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 

135 

V roce 1999 byla založena zaměstnavatelská konfederace PKPP Lewiatan (viz 

výše), která se záhy začala dožadovat stanovení kritéria reprezentativnosti pro 

organizace zaměstnavatelů usilujících o členství v Tripartitní komisi (požadavek 

podpořila také ZRP). Obě organizace zaměstnavatelů se naplnění svých požadavků 

dočkaly v roce 2001, kdy vstoupil v platnost zákon o Tripartitní komisi pro sociálně-

ekonomické záležitosti a o Regionálních komisích pro sociální dialog. Zákon stanoví, že 

reprezentativní odborové organizace musí zastupovat více než 300 000 zaměstnanců a 

reprezentativní organizace zaměstnavatelů musí zastupovat podniky, jež zaměstnávají 

v souhrnu více než 300 000 zaměstnanců. Jako další požadavky na reprezentaci těchto 

organizací bylo rovněž stanoveno, že musí působit v celostátním rozsahu a musí být 

aktivní alespoň v jedné polovině všech oblastí národního hospodářství, které jsou na 

seznamu PKD (Polské klasifikace činností; pol. „Polska Klasyfikacja Dzialalnosci“; angl. 

„Polish Activities Classification“).  

Z původních členů Tripartitní komise splňovaly tato kritéria reprezentativnosti 

pouze NSZZ Solidarność a OPZZ a zaměstnavatelská konfederace KPP. Kromě nich 

však naplňovaly tato kritéria mimo Tripartitní komisi působící PKPP Lewiatan a ZRP, 

jež ale na základě těchto parametrů ještě v roce 2001 do komise přistoupily, a v roce 

2002 je pak následovala v pořadí čtvrtá (a dosud poslední) reprezentativní národní 

organizace zaměstnavatelů BCC. Odborová konfederace FZZ doplnila trojici reprezen-

tativních národních oborových organizací na konci roku 2002. Všechny tyto organizace 

musí každé 4 roky dokládat, že i nadále splňují stanovená kritéria reprezentativnosti. 

Zástupci vlády v Tripartitní komisi jsou jmenováni premiérem. 

Zákon z roku 2001 stanoví, že cílem Tripartitní komise je dosažení a zachování 

sociálního smíru, a v tomto směru posiluje její pravomoci. Přestože si komise i nadále 

zachovává svůj charakter konzultačního a poradního orgánu, má nyní vliv i na znění 

předkládaných legislativních návrhů, neboť každý věcně relevantní návrh zákona 

(včetně návrhu státního rozpočtu na následující rok) jí musí být předložen k posouzení 

(stanoviska komise pro vládu však nejsou závazná). Zákon rovněž rozšířil přístup 

členů komise k informacím a umožnil přijímat rozhodnutí i za situace, kdy se některý z 

členů jednání neúčastní, pro přijetí rozhodnutí postačí přítomnost alespoň jednoho 

zástupce na straně zaměstnanců a jeden zástupce zaměstnavatelů.  

K pravomocem Tripartitní komise patří na základě uvedeného zákona z roku 

2001 také právo vyjadřovat se k vývoji průměrných a minimálních mezd, důchodů a 

sociálních dávek a zaujímat stanoviska k řadě dalších otázek hospodářské a sociální 

politiky, pokud tyto otázky navrhne některá ze stran k projednání. Právní základ 

činnosti Tripartitní komise spoluvytváří již rovněž zmiňovaný zákon o stanovení 

průměrné mzdy formou vyjednávání a zákon o tvorbě mezd ve veřejném sektoru (oba 

z roku 1994), dále zákon o minimální mzdě za práci (z roku 2002), zákon o rodinných 

dávkách (z roku 2003), zákon o sociální podpoře (z roku 2004) a zákon o změně 

zákona o důchodech a rentách z Fondu sociálního pojištění (z roku 2005). Například 

minimální mzda byla v období 2003 až 2009 navyšována vždy v rozsahu dohodnutém 

v Tripartitní komisi, až v roce 2010 vláda prosadila nižší navýšení pro rok 2011, než 

jaké navrhli sociální partneři, což u sociálních partnerů vyvolalo negativní odezvu. 

V roce 2011 členové Tripartitní komise ke konsenzu nedospěli a minimální mzda byla 

opět navýšena pouze na základě jednostranného rozhodnutí vlády. 

Další skutečností, která v roce 2001 ovlivnila činnost Tripartitní komise, bylo 

veřejné prohlášení NSZZ Solidarność a OPZZ o ukončení jejich politické angažovanosti 

(jež nepřinesla očekávané výsledky a navíc stála i za poklesem odborové členské 

základny). Mezi lety 2001 a 2005, kdy vláda musela čelit vysoké nezaměstnanosti, 

stagnaci hospodářského růstu a špatnému stavu veřejných financí, získala Tripartitní 
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komise poměrně značný vliv na vládní rozhodování (pod vedením ministra práce a 

sociálních věcí Jerzyho Hausnera byla v Tripartitní komisi projednávána např. novela 

zákoníku práce z roku 2002). Parlamentní volby v roce 2005 ale znovu ukázaly, že 

jednou z největších překážek polského sociálního dialogu na národní úrovni zřejmě 

ještě dlouho zůstane provázanost odborových organizací s politickými stranami (až do 

předčasných voleb v roce 2007 byla pravicovou vládou při jednáních upřednostňována 

odborová organizace NSZZ Solidarność, oproti „opoziční“ OPZZ). 

V čele Tripartitní komise stojí prezidium, jehož členy jsou předseda jmenovaný 

premiérem (může jím být pouze některý z ministrů) a místopředsedové Komise. 

Prezidium připravuje harmonogram činnosti Komise a přiděluje úkoly pracovním 

skupinám (viz níže). Nejširší platformou tripartity je plenární schůze, která se musí 

konat minimálně jednou za dva měsíce, a organizační strukturu doplňuje větší počet 

pracovních skupin specializovaných úzce tematicky. V současnosti v Komisi působí 9 

stálých pracovních skupin zaměřených na problematiku sociálního pojištění pracovního 

práva a kolektivních smluv, sestavování státního rozpočtu, mezd a sociálních benefitů, 

na hospodářskou politiku a trh práce, rozvoj sociálního dialogu, na problematiku 

veřejné služby, spolupráce s ILO, strukturálních fondů EU a Evropské sociální charty. 

E.2 Tripartitní sociální dialog na regionální úrovni 

Reforma veřejné správy, která vstoupila v platnost 1. ledna 1999, zavedla 

v Polsku tři úrovně státní administrativy. Jde jednak o místní samosprávu, která 

zahrnuje dva typy správních jednotek - obce (pol. „gmina“; kterých je cca. 2490) a 

okresy (pol. „powiat“ v počtu 373), dále pak o regionální správu (tzv. vojvodství, 

kterých je celkem 16), vrcholnou úroveň národní administrativy zajišťuje polská vláda. 

Již zmíněný zákon o Tripartitní komisi z roku 2001 posílil nejen význam tripartitního 

sociálního dialogu na národní úrovni (viz výše), ale rovněž rozšířil také jeho působnost 

i na vojvodství, v nichž byly zřízeny tzv. Regionální komise pro sociální dialog (pol. 

„Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego“, WKDS). Jednání v těchto komisích se 

podle zmíněného zákona účastní zástupci hejtmana (zastupující národní vládu), 

zástupci reprezentativních odborových a zaměstnavatelských organizací (tj. regionální 

reprezentace organizací, jež se účastní jednání Tripartitní komise) a dále zástupci 

„maršála“ daného vojvodství (který v komisi zastupuje regionální vládu). Přizváni 

mohou být rovněž zástupci regionálně příslušných obcí a okresů. Jednání komise 

předsedá hejtman, který také jmenuje a odvolává členy WKDS a při tripartitních 

jednáních má rozhodující postavení. 

Podle zákona ve znění z roku 2001 byla jediným cílem WKDS formulace 

stanovisek k problémům, jež spadají do působnosti odborových a zaměstnavatelských 

organizací a zároveň do působnosti orgánů státní správy a samosprávy daného 

regionu. Jedná se o poměrně širokou škálu otázek, neboť regionální vláda v Polsku 

disponuje značnými rozhodovacími pravomocemi v oblasti místního rozvoje. Stanoviska 

přijatá komisí nejsou ale závazná, regionální vláda k nim může, ale také nemusí 

přihlédnout. 

V únoru 2002 vydala vláda vyhlášku, která upravuje podmínky fungování 

WKDS. Plenárních zasedání se v souladu s vyhláškou účastní tři členové za každého ze 

čtyř shora zmíněných partnerů, přičemž každý z členů může během zasedání využít 

asistence dvou poradců. Dále vyhláška stanoví, že zasedání se mají konat nejméně 

jednou za čtvrtletí. Předsedou plenárního zasedání je předseda komise, tj. hejtman, 

který může tuto roli postoupit některému z místopředsedů zastupujících ostatní tři 
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partnery. Činnost komise řídí tzv. prezidium WKDS sestávající z předsedy a místopřed-

sedů, jež má za úkol mj. formulovat operační programy a plány komise, vypracovávat 

plány zasedání a navrhovat organizační řešení, formulovat zásady informování vlády, 

Tripartitní komise a veřejnosti o činnosti WKDS atd. Vyhláška umožňuje zřídit rovněž 

stálé nebo ad hoc pracovní týmy, vedené členem komise, nominovaným k tomuto 

účelu zástupci jednoho z partnerů a schváleným zástupci ostatních partnerů v komisi. 

Kromě předsedy sestávají pracovní týmy ze dvou zástupců za každého partnera v 

tripartitě. Stanovisko může WKDS na základě vyhlášky z roku 2002 přijmout jen 

v případě, že na zasedání byl přítomen alespoň jeden zástupce za každého partnera.  

Další změnu z hlediska významu WKDS přinesla novela zákona o Tripartitní 

komisi, která vstoupila v platnost v prosinci 2002. Na základě této novely se WKDS 

mohou nyní zabývat sociálními a hospodářskými problémy, které jsou v pozadí 

konfliktů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zejména s ohledem na případné narušení 

sociálního smíru. Otázky z dané oblasti mohou na program jednání WKDS navrhnout 

nejen zástupci čtyř zúčastněných partnerů, ale také odborové a zaměstnavatelské 

organizace, které v komisi zastoupeny nejsou, jakož i orgány veřejné správy a další 

orgány a organizace, jichž se jednání týká. 

Významnou úpravu činnosti WKDS přinesla rovněž novela zákona o Tripartitní 

komisi z roku 2004. Do přijetí zákona např. nebyl stanoven postup, kterým by 

Tripartitní komise mohla postoupit příslušné záležitosti k projednání WKDS, nová 

právní úprava v tomto směru stanoví, že Tripartitní komise tak může učinit formou 

usnesení, a to pokud jde o záležitosti týkající se odměňování, sociálních dávek a 

dalších sociálních a ekonomických otázek regionální úrovně. WKDS následně musí za 

účasti zástupců všech stran přijmout k dané problematice stanovisko a předložit je 

Tripartitní komisi (pokud WKDS při jednání nedospěje ke konsenzu, může každý 

z partnerů zúčastněných ve WKDS formulovat vlastní stanovisko). 

Mezi jednotlivými WKDS existují značné rozdíly jak z hlediska organizačních 

postupů, tak i efektivity činnosti. Činnost většiny komisí vykazuje vysokou míru 

kooperace zúčastněných stran, některé WKDS se musí vyrovnat s častými protesty ze 

strany odborů. U WKDS, jejichž prezidium jedná častěji, lze zaznamenat konkrétnější 

výsledky, průkaznější dokumentaci a vyšší aktivitu pracovních týmů. Pracovní týmy 

dosahují uspokojivých výsledků za předpokladu úzké specializace (např. na otázky 

rozvoje regionální nemocniční sítě, na požadavky místního trhu práce nebo na otázky 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti). 

E.3 Tripartitní sociální dialog na odvětvové úrovni 

Sociální dialog na odvětvové úrovni se vyvíjel nezávisle na Tripartitní komisi a 

WKDS. Od počátku 90. let vznikaly v Polsku tzv. tripartitní odvětvové týmy (angl. 

„tripartite sector teams“), jejichž účelem bylo řešit problémy v odvětvích, která 

procházela procesy restrukturalizace, privatizace a reorganizace. Produkční základ-

na těchto odvětví (zejména v oblasti těžby uhlí a zpracování kovů) byla nucena při 

přechodu na podmínky tržního hospodářství výrazně zredukovat svou výrobní kapacitu 

včetně pracovní síly, urychlenou, i když ne tak hlubokou restrukturalizací procházela i 

jiná odvětví (např. energetika). V souvislosti s těmito procesy bylo postupně založeno 

13 tripartitních odvětvových týmů, a to v hornictví (1992), hutnictví (1995), energetice 

(1998), zbrojním průmyslu (1998), těžbě síry (1998), textilním průmyslu (1999), 

námořní dopravě a mořském rybolovu (2002), jakož i v chemickém průmyslu (2003), 

v železnicích (2003), ve zdravotnictví (2005), v hnědouhelném průmyslu (2006), ve 

stavebnictví (2006) a v lodním průmyslu (2006). Tyto odvětvové týmy vznikaly bez 
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zvláštního právního základu, z rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí a po dohodě 

se sociálními partnery (do roku 2002 působily tripartitní odvětvové týmy rovněž pouze 

na základě svých vlastních přijatých pravidel). Většina odvětvových týmů zřídila svá 

prezidia a větší počet tematicky úzce zaměřených pracovních skupin, jejichž stanoviska 

sloužila jako podklad plenárních zasedání (došlo zde tedy k obdobnému vývoji 

organizační struktury jako u WKDS). Počátkem roku 2002 však MPiPS zahájilo 

transformaci autonomních tripartitních odvětvových týmů do podoby specializovaných 

týmů fungujících v rámci Tripartitní komise. Tato iniciativa se ale setkala s nesouhla-

sem zejména na straně odborů. Po řadě jednání MPiPS a sociálních partnerů 

z odvětvových týmů bylo rozhodnuto, že si odvětvové týmy zachovají svou autonomii 

a budou nadále působit jako hlavní fórum pro odvětvový sociální dialog v Polsku. Na 

druhé straně však odvětvové týmy musely souhlasit s přijetím jednotného 

organizačního režimu a pro svou činnost akceptovat standardizovaný soubor pravidel. 

Stálými členy tripartitních odvětvových týmů jsou odborové organizace a 

organizace zaměstnavatelů působící v daném odvětví, jakož i zástupci polské vlády 

jmenovaní příslušným resortním ministerstvem. K účasti na zasedáních a různých 

týmových projektech mohou být přizváni rovněž zástupci obchodních komor a 

reprezentanti místní správy v oblasti odborného vzdělávání. Pozorovatelé se shodují, 

že přes existující rozpory mezi jednotlivými odborovými organizacemi působícími v 

odvětvích (zejména v těch větších, jako hornictví a energetika), jsou to nejčastěji 

právě odbory, kdo v rámci v odvětvových tripartitních týmech působí jako jednotný 

blok s konzistentními názory. U některých týmů byla pozorována také tendence 

odborů adresovat své stížnosti především zástupcům vlády, přičemž zaměstnavatelé 

jsou cílem nespokojenosti zaměstnanců jen okrajově. Tento fenomén přetrvává 

přesto, že privatizační proces v některých odvětvích dosáhl již relativně pokročilé fáze 

a pozice vlády zde již není dominantní. Vztahy odborových organizací a organizací 

zaměstnavatelů v odvětvových týmech jsou zpravidla pozitivní, partneři se často 

zúčastňují bilaterálních jednání, která předcházejí tripartitním zasedáním, kde zástupci 

sociálních partnerů zastávají často společná stanoviska. 

Během svého působení se odvětvové týmy osvědčily jako faktor účinně tlumící 

sociální napětí, které restrukturalizace řady hospodářských odvětví v Polsku přinášela. 

Význam si však tyto odvětvové tripartitní platformy zachovaly i po ukončení 

restrukturalizace a privatizace (došlo pouze k redukci původně dominantní role 

zástupců vlády), takže i v současné době jsou vnímány jako jeden ze tří stěžejních 

pilířů polského sociálního dialogu. 
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Rakousko 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 

Rakousko patří mezi nejbohatší země světa. Hrubý domácí produkt na obyvatele 

(v běžných cenách dle parity kupní síly) dosahoval v roce 2009 124 % průměru EU, 

což Rakousko řadí na 4. místo v EU. Rakouský ekonomický systém lze označit jako 

sociálně tržní hospodářství s poměrně vysokými daněmi a veřejnými výdaji - podíl 

veřejných výdajů na HDP se sice dlouhodobě postupně snižuje, nicméně i nadále patří 

k nejvyšším na světě, v roce 2009 dosáhl 50,9 %. Rozhodující podíl v národním 

hospodářství má terciární sektor (služby), který vytváří 67 % HDP. Příspěvek 

sekundárního sektoru (průmysl) je rovněž významný, nejvyšší podíl na celkové 

průmyslové výrobě má tradičně strojírenský průmysl následovaný elektrotechnickým a 

chemickým průmyslem. Významný je rovněž automobilový průmysl. Podíl primárního 

sektoru (zemědělství a lesnictví) na tvorbě HDP činí přibližně 1,7 %.  

Finanční a hospodářská krize, která propukla koncem roku 2008, měla 

v Rakousku výrazný dopad na pracovní trh. Vzhledem k významnému poklesu 

zahraniční i domácí poptávky, a tím i produkce, došlo v roce 2009 k úbytku pracovních 

míst a razantnímu nárůstu nezaměstnanosti - průměrná míra nezaměstnanosti v roce 

2009 (dle metodiky Eurostat) dosáhla 5 %. Růst nezaměstnanosti se zastavil v 

polovině roku 2010. Příznivý vývoj na trhu práce je dán zejména růstem pracovních 

míst ve veřejném sektoru (výchova a vzdělání, sociální služby).289 

Rakouský sociální dialog lze označit za dlouhodobě funkční a stabilní, bez 

výrazných změn funguje již od roku 1945. Kořeny tohoto stavu můžeme najít v období 

po 2. světové válce, kdy v rakouské společnosti po zkušenostech z občanské války v 

roce 1934 a 2. světové války panoval konsenzus ohledně respektu k odlišným zájmům 

různých skupin obyvatelstva a potřeby smírného řešení těchto zájmů. Vznikl tak 

koncept sociálního partnerství - do značné míry neformální, dobrovolný, ale účinný 

model spolupráce mezi sociálními partnery a vládou. Sociální partnerství je v odborné 

literatuře považováno za hlavní faktor stability rakouského sociálního dialogu a 

Rakousko je často uváděno jako vzorný příklad korporativismu.290 Ačkoliv se v 

posledním desetiletí v době ekonomického poklesu ukázalo, že dobrovolné a 

neformální sociální partnerství má své meze, což se projevilo např. zvýšeným počtem 

protestních akcí, je sociální dialog v Rakousku přesto hodnocen jako stabilní. 

 

Mezi charakteristické rysy rakouského sociálního dialogu patří zejména: 

 neformální sociální partnerství 

 kolektivní smlouvy uzavírané prakticky pouze na úrovni odvětví 

 zcela odlišné postavení podnikové rady 

 minimální mzdu stanoví pouze kolektivní smlouvy, nikoliv právní úprava 

                                                           
289 Převzato z portálu BusinessInfo.cz (http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rakousko/1000794/, cit. 15. 
4. 2012), kde lze najít aktuální podrobnou charakteristiku ekonomických podmínek v Rakousku. 
290 Viz např. Traxler (1998), Delapina (2008), Bispinck, Schulten (2011). 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rakousko/1000794/
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 povinné členství firem v hospodářských komorách zaručuje vysokou míru pokrytí 

zaměstnanců kolektivní smlouvou 

 legislativní tradice rozlišující skupiny zaměstnanců podle povahy vykonávané práce. 

B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání  

Pramenem rakouského práva jsou zákony, kolektivní smlouvy, podnikové 

dohody a individuální pracovní smlouvy (viz níže), přičemž platí princip, že smluvní 

strany se mohou odchýlit od právní úpravy dané zákonem, kolektivní smlouvou či 

podnikovou dohodou pouze ve prospěch zaměstnance a nesmějí tedy jeho postavení 

zhoršit.291 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování 

Právní úpravu v oblasti sdružování upravuje tzv. zákon o sdružování (něm. 

„Vereinsgesetz“,292 angl. „Association Act“). Stanoví rámcové podmínky v oblasti 

zakládání, organizační struktury a činnosti odborových svazů i zaměstnavatelských 

asociací (nikoliv však Hospodářské komory a pracovních komor, jejichž činnost je 

upravena zvláštními zákony). 

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Rakouský systém kolektivního vyjednávání lze charakterizovat jako vysoce 

centralizovaný a stabilní (a to i během současného ekonomického poklesu), přestože se 

občas objevují tendence k větší liberalizaci.293
 Základ stability sociálního dialogu 

spočívá v rakouském konceptu sociálního partnerství (viz níže) a v povinném členství 

rakouských firem v hospodářských komorách (viz níže), které (až na výjimky týkající 

se bývalých státních podniků a některých sektorů) uzavírají za zaměstnavatele většinu 

sektorových kolektivních smluv. Vysoká míra pokrytí zaměstnanců kolektivními 

smlouvami (odhad je asi 98 % všech zaměstnanců294) je právě důsledkem již 

                                                           
291 Dle Drs, 2009 je hierarchie právních předpisů v oblasti pracovního práva následující: na prvním místě je 
právo Společenství (něm. „Gemeinschaftsrecht“), následuje Ústava (něm. „Verfassung“), jednotlivé zákony 
(„zwingende Gesetze“), nařízení („Verordnung“), kolektivní smlouvy („Kollektivverträge“), podnikové 
dohody („Betriebsvereinbarungen“) a individuální pracovní smlouvy („Arbeitsverträge“).  
292 Úplné znění viz např. http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea& 
law_id=69 (v němčině). 
293 O postupné liberalizaci systému sociálního dialogu viz kapitola o sociálním partnerství. Ke snaze oslabit 
stabilní sociální partnerství došlo především v období mezi roky 2000-2006 za vlády pravicové koalice 
Rakouské lidové strany („Österreichische Volkspartei“ - ÖVP) a krajně pravicové Svobodné strany Rakouska 
(„Freiheitliche Partei Österreichs“ - FPÖ). 
294 Risak, 2010. Pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami se liší v jednotlivých sektorech (viz níže), 
nicméně i tak je míra pokrytí velmi vysoká. 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=69
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=69
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zmíněného povinného členství zaměstnavatelů v hospodářských komorách (Traxler, 

2002). Hlavní úrovní kolektivního vyjednávání je sektor.  

Nejvýznamnějším zákonem v oblasti kolektivního pracovního práva je zákon o 

pracovních vztazích (něm. „Arbeitsverfassungsgesetz“295 - ArbVG, angl. „Works 

Constitution Act“, příp. „Labour Relations Act“ nebo „Labour Constitution Act“), který 

vstoupil v platnost v roce 1975 a sjednotil do té doby značně roztříštěnou úpravu 

kolektivního pracovního práva. Ve své první části zákon upravuje podmínky uzavírání 

kolektivních smluv a podnikových dohod, ve druhé části pak podmínky zastupování 

zaměstnanců, přičemž jiná forma zastupování zaměstnanců, než jak je vymezena 

tímto zákonem, není v Rakousku povolena.  

B.2.1.1 Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva (kromě již uved. Kollektivvertrag též „Tarifvertrag“)296 je 

ArbVG definována jako písemná smlouva mezi zástupcem zaměstnanců a zástupcem 

zaměstnavatelů, přičemž tito zástupci musí mít kapacitu uzavírat kolektivní smlouvu. 

Tuto kapacitu má podle definice uvedené v odst. 1, § 4 ArbVG automaticky 

Hospodářská komora (viz níže), příp. její organizační jednotky297 pro jednotlivá 

odvětví na federální a zemské úrovni) na straně zaměstnavatelů a analogicky Pracovní 

komora (viz níže) na straně zaměstnanců. Odborové organizace a zaměstnavatelské 

asociace mohou uzavírat kolektivní smlouvy, pouze pokud to svým rozhodnutím 

schválí Spolkový arbitrážní úřad (něm. „Bundeseinigungsamt“) působící při Spolkovém 

ministerstvu práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (něm. „Bundesministerium 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz“ - BMASK), který posuzuje jejich 

reprezentativitu podle počtu členů a územní působnosti. Tyto organizace musí být 

navzájem zcela nezávislé (to znamená, že organizace zastupující zaměstnance nesmí 

být závislá na organizaci zastupující zaměstnavatele a naopak), členství v nich musí 

být dobrovolné a ve svém statutu či stanovách musí uvést, že zastupují zájmy 

zaměstnanců či zaměstnavatelů. Tato legislativní opatření zaručují, že kolektivně 

vyjednávat mohou jen silné a významné organizace (např. ÖGB či IV). 

V praxi tak kolektivní smlouvu na straně zaměstnavatelů nejčastěji uzavírá 

Hospodářská komora,298 respektive její organizační jednotka na úrovni konkrétního 

odvětví (sekce) a regionu (spolkové země). Centrála (Spolková hospodářská komora) 

kolektivní vyjednávání nekoordinuje a neposkytuje v této oblasti ani poradenství, 

kolektivní vyjednávání je tak plně v rukou organizačních jednotek Hospodářské 

komory. Pouze v některých odvětvích (peněžnictví, tiskařský průmysl) je kolektivní 

smlouva uzavírána mezi odborovým svazem a zaměstnavatelskou asociací (namísto 

příslušné hospodářské komory). 

                                                           
295 Úplné znění např. http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law 
_id=50 (v němčině). 
296 Definici kolektivní smlouvy obsahuje ustanovení odst. 1 § 2, ArbVG. Kolektivní smlouva může být v 
Rakousku uzavřena pouze mezi zástupcem zaměstnavatelů a zástupcem zaměstnanců, tzn. nikoliv mezi 
individuálním zaměstnavatelem a zástupcem zaměstnanců jako v ČR. Výjimku tvoří pouze někteří 
zaměstnavatelé (nejčastěji privatizované podniky dříve vlastněné státem, např. Austria Telekom, ORF) a 
další instituce přesně stanovené zákonem (Traxler, 2007, Simsa, 2009). 
297 Organizační jednotky Hospodářské komory viz níže. 
298 Dle European Commission, 2011, až u 95 % kolektivních smluv je smluvní stranou na straně 
zaměstnavatelů právě Hospodářská komora. 

http://www.bmask.gv.at/
http://www.bmask.gv.at/
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=50
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=50
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Za zaměstnance uzavírá kolektivní smlouvy nejčastěji Rakouský odborový svaz 

(ÖGB). Pracovní komory, přestože mohou kolektivně vyjednávat, se kolektivního 

vyjednávání zpravidla neúčastní.  

Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance pracující v členských 

firmách Hospodářské komory bez ohledu na skutečnost, zda jsou zaměstnanci členy 

odborové organizace, která kolektivní smlouvu uzavřela. V důsledku povinné registrace 

firem u Hospodářské komory se tak na firmu automaticky vztahují příslušné kolektivní 

smlouvy uzavřené Hospodářskou komorou v daném odvětví.  

Většina kolektivních smluv je platná v celonárodním měřítku, pouze některé 

kolektivní smlouvy jsou platné jen v určité spolkové zemi.  

Zákon umožňuje uzavřít i tzv. generální kolektivní smlouvu (něm. 

„Generalkollektivvertrag“), tj. kolektivní smlouvu na vrcholové úrovni, a to mezi 

odborovou centrálou ÖGB a zaměstnavatelskou centrálou, Spolkovou hospodářskou 

komorou (něm. „Bundeswirtschaftskammer“). Generální kolektivní smlouvy, pokrývající 

prakticky celý soukromý sektor, jsou uzavírány jen výjimečně a upravují nejzávažnější 

témata.299 

B.2.1.2 Podnikové dohody 

Vedle kolektivních smluv existují v Rakousku ještě tzv. podnikové dohody300 

(něm. „Betriebsvereinbarung“, angl. „work agreement“), uzavírané rovněž podle 

zákona ArbVG. Podnikové dohody jsou sjednávány mezi konkrétním zaměstnavatelem 

a podnikovou radou a upravují oblasti, které vymezuje ArbVG nebo kolektivní smlouva 

(v kolektivní smlouvě bývají obvykle specifikovány oblasti, jež podléhají úpravě 

podnikovou dohodou). 

B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je upraveno již 

zmíněným ArbVG. V praxi však s ohledem na povinné členství firem v Hospodářské 

komoře není v Rakousku rozšiřování závaznosti významné (Traxler, 2002). Na straně 

zaměstnanců je závaznost příslušné kolektivní smlouvy automaticky rozšířena na 

všechny zaměstnance firem, které jsou členy Hospodářské komory, a to i v případě, že 

zaměstnanci nejsou členy odborové organizace, jež smlouvu sjednala. 

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy nebo její části (něm. 

„Satzungserklärung“) podle ArbVG je relevantní za těchto podmínek: 

 jestliže je sektorová kolektivní smlouva uzavřena na straně zaměstnavatele 

zaměstnavatelskou organizací s dobrovolným členstvím (nikoliv Hospodářskou 

                                                           
299 Např. v roce 1969 byla uzavřena mezi sociálními partnery generální kolektivní smlouva, která zkrátila  

pracovní týden na 40 hodin. Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-KOLLEKTIV 
VERTRAGSVERHANDLUNGSEBENE-AT.htm. V praxi se ale kolektivní smlouva tohoto typu uzavírá zřídka, 
generální kolektivní smlouva nebyla uzavřena již několik desetiletí (Traxler, 2007). 
300 Podnikové dohody uzavírané mezi zaměstnavatelem a podnikovou radou jsou ekvivalentem českých 
podnikových kolektivních smluv. Na podnikové úrovni (tj. mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců) 
nemůže být v Rakousku uzavřena kolektivní smlouva, nýbrž pouze podniková dohoda. Podnikovou dohodu 
může uzavřít výhradně jednotlivý zaměstnavatel (nikoliv tedy jeho zástupce, např. Hospodářská komora) se 
zástupcem zaměstnanců, tj. podnikovou radou. 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGSEBENE-AT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGSEBENE-AT.htm
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komorou) a nevztahuje se tedy na ty zaměstnavatele v sektoru, kteří nejsou členy 

asociace (typicky v tiskařském průmyslu a pokud jde o vydavatele novin) 

 jestliže je působnost kolektivní smlouvy omezena na určitý region (spolkovou zemi) 

a má být rozšířena i na regiony, ve kterých není uzavřena žádná kolektivní smlouva. 

To se týká např. malých podniků v chemickém průmyslu a kovovýrobě - v těchto 

sektorech probíhá kolektivní vyjednávání na zemské úrovni a zaměstnavatelé jsou 

reprezentováni příslušnou zemskou Hospodářskou komorou. Za těchto okolností 

(kdy nemůže být sjednána kolektivní smlouva na federální úrovni) může dojít k 

rozšíření závaznosti i na zmíněná hospodářská odvětví v dalších spolkových zemích, 

kde by jinak tato kolektivní smlouva neplatila, to vše za předpokladu, že v těchto 

dalších spolkových zemích nebyla v daných odvětvích již uzavřena kolektivní 

smlouva jiná.  

Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy nebo její části předkládá 

zástupce zaměstnavatelů, respektive zástupce zaměstnanců (odborová organizace), 

který může uzavírat kolektivní smlouvy, a to jménem těch zaměstnavatelů, respektive 

zaměstnanců, na něž by měla být závaznost kolektivní smlouvy rozšířena. Příslušný 

pro rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je Spolkový arbitrážní 

úřad (něm. „Bundeseinigungsamt“), který musí návrhu na extenzi vyhovět, jsou-li 

splněny následující podmínky:  

 kolektivní smlouva, která má být rozšířena, musí mít „zásadní význam“ (něm. 

„überwiegende Bedeutung“) v relevantní oblasti, přičemž termín "zásadní význam“ 

není blíže specifikován 

 pracovní podmínky, jichž se má extenze týkat, musí být podobné, jako jsou pracovní 

podmínky již upravené danou kolektivní smlouvou 

 pracovní podmínky zaměstnanců, na které má být závaznost kolektivní smlouva 

rozšířena, neupravuje již jiná kolektivní smlouva - tato podmínka však neplatí pro 

shora zmíněné generální kolektivní smlouvy - závaznost generálních kolektivních 

smluv může být rozšířena bez ohledu na to, zda jde o podobné pracovní podmínky. 

Pravomoc Spolkového arbitrážního úřadu v oblasti rozšiřování závaznosti 

kolektivních smluv je omezená - úřad nemůže při rozšiřování závaznosti kolektivních 

smluv konat z vlastní iniciativy a nemůže ani měnit rozsah extenze navržený smluvní 

stranou kolektivní smlouvy. 

B.2.3 Pracovní spory 

Díky sociálnímu dialogu založenému na funkčním systému sociálního partnerství 

(viz níže) nejsou individuální ani kolektivní pracovní spory v Rakousku časté (Adam, 

2010c, Warmeck, 2007).  

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Řešení individuálních pracovních sporů spadá do působnosti obecných soudů. 

Prvoinstančním soudem je Zemský soud (něm. „Landesgerichte“, angl. „Land Court“) 

zřízený v každé spolkové zemi. Zemský soud slouží zároveň jako Soud pro pracovní a 

sociální záležitosti (něm. „Arbeits- und Sozialgericht“, angl. „Labour and Social Security 

Court“), s výjimkou hlavního města Vídně, jež disponuje vlastním speciálním Soudem 

pro pracovní a sociální záležitosti. Soudem druhé instance v Rakousku jsou čtyři 
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odvolací soudy (něm. „Oberlandesgeriche“, angl. „Higher Land Courts“). Třetí a 

nejvyšší instancí je pak Nejvyšší soud (něm. „Oberster Gerichtshof“ - OGH, angl. 

„Supreme Court of Justice“).  

Soud pro pracovní a sociální záležitosti řeší všechny typy pracovních sporů, 

včetně sporů o pracovních smlouvách, mzdě, pracovních podmínkách, sporů týkajících 

se diskriminace na pracovišti atd. Působnost soudu je však omezena pouze na pracovní 

spory v soukromém sektoru, přičemž žalobu může podat zaměstnanec nebo jeho 

jménem podniková rada, odborová organizace či Pracovní komora. 

B.2.3.2 Kolektivní spory 

Rakouská právní úprava nezná definici kolektivního sporu, právo na stávku není 

zakotveno v Ústavě ani jiném zákoně (Warmeck, 2007). Není tedy upravena ani otázka 

právní přípustnosti stávky, tj. případně důvody stávky a podmínky pro její konání, jež 

lze považovat za legální. Rakouská teorie práva sice rozeznává různé typy stávky i 

výluky (politické stávky, neoficiální stávky, výstražné stávky, solidární stávky apod.), 

ale vzhledem k tomu, že ke stávkám v Rakousku dochází spíše zřídka, nepřesahují 

tyto úvahy akademický rámec (Warmeck, 2007).  

V posledním období však stávková aktivita odborů přece jen poněkud narůstá. 

V letech 1950-2002 byl (s výjimkou let 1962 a 1965) počet stávek nepatrný (Adam, 

2004a). V roce 2003 ale proběhla řada protestních akci (stávek, protestů, demonstrací) 

a počet prostávkovaných hodin, jakož i počet zúčastněných zaměstnanců byl nejvyšší 

od konce druhé světové války. Stávky se konaly zejména na protest proti připravované 

penzijní reformě, přičemž zaměstnanci spolkových železnic protestovali i proti 

připravované rozsáhlé restrukturalizaci společnosti. Přestože jsou hlavně od roku 2003 

protestní akce poněkud častější, patří Rakousko i nadále v EU k zemím s relativně 

nízkým výskytem kolektivních sporů.  

 

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

C.1.1.1 Hospodářská komora 

Nejvýznamnější organizací zaměstnavatelů je v Rakousku bezesporu 

Hospodářská komora (něm. „Wirtschaftskammer Österreich“ - WKÖ, angl. „Economic 

Chamber, Chamber of Commerce“), jejíž činnost je upravena zákonem o Hospodářské 

komoře (něm. „Wirtschaftskammergesetz“301 - WKG). Členství v Hospodářské komoře 

je pro rakouské zaměstnavatele povinné302 a týká se všech právních forem podnikání 

                                                           
301 Úplné znění viz např. http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law 
_id=210 (v němčině). 
302 Od povinného členství v Hospodářské komoře jsou osvobozeny zemědělské podniky (mají vlastní 
komoru), tzv. svobodná povolání a veřejný sektor. 

http://www.wko.at/
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=210
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=210
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(včetně neziskových organizací), což do značné míry ovlivňuje celý systém kolektivního 

vyjednávání, neboť Hospodářská komora (resp. její organizační jednotky303) uzavírá 

na straně zaměstnavatelů většinu kolektivních smluv.  

Centrála, Federální hospodářská komora (něm. „Bundeswirtschaftskammer“, 

angl. „Federal Economic Chamber“, „Federal Chamber of Commerce“), se nachází ve 

Vídni, v každé spolkové zemi má pak zemskou pobočku (celkem 9 poboček).  

Hospodářská komora je rozdělena do 7 sekcí (něm. „Sparten“):  

 Řemesla a obchod  

 Průmysl  

 Obchod  

 Bankovnictví a pojišťovnictví  

 Doprava a komunikace  

 Turistika a volný čas 

 Informační a konzultační služby. 

Tyto sekce se dále člení na tzv. profesní organizace (něm. „Fachorganisatio-

nen“), které se na federální úrovni nazývají „Fachverbände“ a na zemské úrovni 

„Fachgruppen“.304 Členství v Hospodářské komoře je tedy dvoudimenzionální - první 

dimenzí je členství v konkrétní sekci (resp. profesní organizaci) a druhou dimenzí je 

pak místní příslušnost (na úrovni spolkové země nebo regionu). 

Hospodářská komora má za cíl chránit ekonomické zájmy svých členů v 

Rakousku (tj. podporovat ekonomický růst, ochranu osobního vlastnictví, regulaci 

konkurence, flexibilní formy zaměstnávání atd.305) i v zahraničí, poskytovat svým 

členům informace v oblasti daňové legislativy, pracovního práva, práva specifického 

pro konkrétní sektory, dále též kolektivně vyjednávat se zástupci zaměstnanců, 

podporovat rakouské firmy v zahraničí (veletrhy atd.). Komora disponuje i 

specializovanými odděleními pro ženy, začínající podnikatele, mladé podnikatele atd. a 

spravuje vlastní vzdělávací instituci („Wirtschaftsförderungsinstitut“ - WIFI).  

WKÖ má cca 130 organizačních jednotek na federální úrovni a cca 1 000 

organizačních jednotek na úrovni spolkových zemí306 s cca 400 000 členy,307 kteří 

zaměstnávají 2,2 - 2,5 mil. zaměstnanců.308 Od roku 2000 prošla komora v souvislosti 

s nespokojeností členů s efektivností její činnosti a s náklady souvisejícími s povinným 

členstvím významnou restrukturalizací. Cílem bylo zefektivnění provozu organizace - 

došlo ke snížení členských příspěvků v průměru o 30 %, a to jednak v důsledku 

zeštíhlení administrativního aparátu, jednak byla část služeb, dosud poskytovaných 

komorou zdarma, zpoplatněna (Adam, 2010a). 

                                                           
303 Pro zjednodušení je v tomto textu dále používán termín „organizační jednotka Hospodářské komory“, 
který je obecnější a může označovat profesní organizaci v jakékoliv sekci a na jakékoliv úrovni (národní, 
regionální).  
304 V sekci Řemesel a obchodu se profesní sdružení i profesní organizace nazývají spolky nebo cechy (něm. 
„Innungen“), v sekci Obchodu pak jako grémia (něm. „Gremien“). 
305 Zdroj: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=420707&angid=1, cit. 17. 4. 2012. 
306 Zdroj: Adam, 2010. 
307 Zdroj: Hospodářská komora, http://portal.wko.at/wk/wirueberuns.wk?ftyp=4, cit. 28. 3. 2012. 
308 Zdroj: Adam, 2010. 

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=420707&angid=1
http://portal.wko.at/wk/wirueberuns.wk?ftyp=4
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Činnost komory je financována z členských příspěvků i z dalších zdrojů. 

Příspěvky hospodářské komoře se člení na komorový příspěvek 1 (něm. „Kamme-

rumlage“ 1), komorový příspěvek 2 (něm. „Kammerumlage“ 2) a základní příspěvek 

(něm. „Grundumlage“). Komorový příspěvek 1 platí povinně všichni členové hospodář-

ské komory, pokud jejich zdanitelný obrat dosažený v tuzemsku za kalendářní rok 

přesáhne 150 000 €.309 Vyměřovacím základem komorového příspěvku 1 je daň z 

obratu člena komory, dovozní daň z obratu (při importu ze zemí mimo EU), daň z 

nákupu (něm. „Erwerbsteuer“) (při nákupu z členské země EU) a daňová povinnost 

spočívající v odvádění daně z obratu, která byla na člena komory přenesena. Sazba 

komorového příspěvku 1 činí 3 ‰ z vyměřovacího základu. Členové komory jsou 

povinni každé čtvrtletí výši odváděného příspěvku spočítat a uhradit příslušnému 

finančnímu úřadu.  

Komorový příspěvek 2 platí povinně všichni členové Hospodářské komory, kteří 

zaměstnávají zaměstnance. Sazba příspěvku se skládá z podílu pro spolkovou komoru 

stejného pro všechny spolkové země (v současné době ve výši 0,15 %310) a podílu 

stanoveného každou zemskou komorou zvlášť. Komorový příspěvek 2 jsou členové 

komory povinni spočítat a uhradit finančnímu úřadu, a to měsíčně.  

Základní příspěvek platí povinně všichni členové, a to za každé jednotlivé 

oprávnění k samostatnému provozu podniku, které spadá do okruhu působnosti určité 

oborové skupiny spolkové země. Členství ve více oborových skupinách s sebou nese 

povinnost platit přiměřeně vyšší základní příspěvek. O základním příspěvku rozhoduje 

každoročně oborová skupina vždy samostatně, proto je u každé oborové skupiny 

různě vysoký. Vypočítává se buď z určitého vyměřovacího základu, nebo je stanoven 

pevnou částkou. Základní příspěvek slouží výhradně k financování oborových skupin 

(oborových zastoupení) a oborových svazů. Vybírá jej Hospodářská komora. 

C.1.1.2 Ostatní zaměstnavatelské konfederace 

Dalším důležitým uskupením zaměstnavatelů je Průmyslové sdružení (něm. 

„Industriellenvereinigung“ - IV, angl. „Federation of Austrian Industries“). Jedná se o 

organizaci založenou na základě již zmíněného VerG - zákona o sdružování311. Členství 

je dobrovolné a je vymezeno volně - členem se může stát průmyslová firma, obchodní 

podnik či firma působící v sektoru služeb souvisejících s průmyslovou výrobou.312 IV 

nabízí rovněž individuální členství pro vrcholové manažery.  

Adam, 2010a,313 uvádí, že v roce 2002 IV disponovala 1 200 členy s celkem 

425 000 zaměstnanci. Stejně jako v Hospodářské komoře, také v IV došlo během 

posledního desetiletí k personálnímu zeštíhlení s cílem hájit zájmy svých členů 

efektivněji (byly outsoursovány některé služby, propuštěna část administrativních 

zaměstnanců atd.). 

Přestože IV může uzavírat kolektivní smlouvy (viz výše), nikdy tohoto svého 

práva nevyužila (Adam, 2010a) a kolektivní vyjednávání přenechává zcela WKÖ. Mezi 

                                                           
309 Zdroj: Kammerumlagen - FAQ. In: WKO.Wien [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://portal.wko.at/wk/ 
format_detail.wk?angid=1&stid=292061&dstid=725. 
310 Tamtéž. 
311 Úplné znění např. na: http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law 
_id=69 (v němčině). 
312 Přičemž to není detailněji specifikováno. 
313 IV na svých webových stránkách uvádí 3 500 členů, http://www.iv-net.at/bm41, cit. 28. 3. 2012. 

http://www.iv-net.at/
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=69
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=69
http://www.iv-net.at/bm41
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IV a WKÖ tak neexistuje rivalita, IV se orientuje výlučně na zastupování zájmů firem 

v průmyslových odvětvích a prezentuje se spíše jako lobbystická organizace (Traxler, 

2007). 

Dalšími organizacemi sdružujícími zaměstnavatele jsou Rakouská asociace 

družstev (něm. „Österreichischer Genossenschaftsverband!“ - ÖGV, angl. „Austrian 

Association of Cooperatives“) a Rakouská asociace Raiffeisen družstev (něm. 

„Österreichischer Raiffeisenverband“ - ÖRV, angl. „Austrian Raiffeisen Association“, 

„Austrian Association of Raiffeisen Cooperatives“). Z názvů je patrné, že členy jsou 

družstva, přestože každá organizace se zaměřuje na jiný typ (členové ÖGV podnikají 

na principu tzv. „Schulze-Delitzsch“314 družstev, ÖRV sdružuje tzv. „Raiffeisen 

družstva“315). ÖGV má cca 226 členů s 11 300 zaměstnanci,316 členská základna se 

rekrutuje zejména z odvětví obchodu, bankovnictví, turistiky a dopravy. ÖRV má 72 

členů s 47 000 zaměstnanci. 

Obě asociace provádějí u svých členů povinný audit,317 a to za úplatu - získané 

prostředky jsou významným zdrojem financování těchto organizací zaměstnavatelů. 

Členství je dobrovolné a obě organizace za své členy pravidelně kolektivně vyjednávají 

s odborovým svazem GPA-djp. 

Členové ÖGV a ÖRV jsou zároveň (v důsledku povinného členství v 

hospodářských komorách) členy příslušných organizačních jednotek WKÖ - např. v 

sektoru bankovnictví jsou členské družstevní banky ÖRV zároveň členy „Fachverband 

der Raiffeisenbanken“, což je organizační jednotka WKÖ - v praxi však kanceláře této 

organizační jednotky provozuje ÖRV. WKÖ toto uspořádání akceptuje, neboť šetří 

vlastní zdroje a nechává kolektivně vyjednávat ÖRV (Allinger, 2011). Obdobný princip 

platí i pro ÖGV. 

C.1.2 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů 

Kromě výše uvedených organizací existují další organizace zaměstnavatelů 

zaměřené na konkrétní sektor. 

C.1.2.1 Zemědělství 

V odvětví zemědělství působí Zemědělská komora (něm. „Landwirtschafts-

kammer Österreich“ - LKÖ, angl. „Chamber of Agriculture“), která má obdobné 

postavení a funkci jako WKÖ v ostatních odvětvích národního hospodářství. Členství je 

pro zemědělské podniky povinné. LKÖ má zhruba 190 000 členů318 a obdobně jako 

WKÖ kolektivně vyjednává, přičemž kolektivně vyjednávají a kolektivní smlouvy 

uzavírají její pobočky ve spolkových zemích, nikoliv centrála (jak by bylo možné 

očekávat). 

                                                           
314 Podle zakladatele, Franze Schulze-Delitzsche, který v roce 1850 založil družstvo, jehož cílem bylo 
poskytování provozních úvěrů svým členům (živnostníkům). (Allinger, 2011). 
315 Podle tohoto typu družstevního podnikání Friedricha Wilhelma Raiffeisena, který v roce 1862 založil 
družstvo, jehož prostřednictvím rolníci spravovali své finance a mohli získat půjčku. Tento typ družstva byl 
zaměřen zejména na nemajetné rolníky. (Allinger, 2011). 
316 Traxler, 2007. 
317 Družstva v Rakousku podléhají ze zákona speciálnímu auditu (Traxler, 2007). 
318 Traxler, 2007. 

http://www.oegv.info/
http://www.agrar-net.at/
http://www.agrar-net.at/
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C.1.2.2 Veřejný sektor 

Rakouská asociace veřejných a sociálních podniků (něm. „Verband, der 

Öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft“ - VÖWG, angl. „Austrian Association of 

Public and Social Enterprises“) je sdružením firem a institucí veřejného sektoru, 

respektive organizací poskytujících veřejné služby, a to bez ohledu na právní formu či 

vlastnictví (např. organizace ve zdravotnictví, kultuře, veřejné dopravě atd.). VÖWG 

nemůže kolektivně vyjednávat (viz níže), ale její činnost má pro sektor velký význam - 

ovlivňuje legislativu a zaměstnanost v této oblasti (Adam, 2010). 

C.1.3 Účast organizací zaměstnavatelů v legislativním procesu 

Povinnost předkládat vládní návrhy zákonů organizacím sociálních partnerů k 

připomínkám je dána zákonem. Účast WKÖ v legislativním procesu je vymezena 

zmíněným WKG,319 kde je stanoveno, že návrhy federálních zákonů mají být v dosta-

tečném časovém předstihu doručeny příslušné Hospodářské komoře tak, aby se k nim 

mohla vyjádřit. Týká se to i předpisů nižší právní síly (směrnice, nařízení) i předpisů 

EU. Na federální úrovni se WKÖ tedy může vyjadřovat ke všem legislativním 

iniciativám. Povinnost oslovit WKÖ se týká i hospodářských komor ve spolkových 

zemích, kdy se příslušná Hospodářská komora může vyjádřit k zákonu s působností ve 

spolkové zemi. Připomínky může příslušná zemská Hospodářská komora zaslat přímo, 

musí o tom ale informovat Federální komoru. Lhůta k vyjádření je zpravidla 8 týdnů, 

ale bývá i kratší (OECD, 2010). 

V Rakousku je zcela běžné, že bez ohledu na výše uvedenou právní úpravu 

v dané oblasti se vláda během legislativního procesu obrací nejen na příslušné 

organizace sociálních partnerů v rámci tzv. sociálního partnerství (viz níže), ale i na 

další instituce neformální cestou s výzvou, aby se k návrhům zákonů vyjádřily (OECD, 

2010). Okruh oslovených subjektů je tak během legislativního procesu daleko širší, 

než stanoví zákon. 

Kromě toho mohou sociální partneři ovlivňovat legislativu a hospodářskou poli-

tiku státu nepřímo, tzn. formou účasti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů v 

různých vládních komisích, výborech atd. 

C.1.4 Členství organizací zaměstnavatelů v evropských organizacích 

IV je členem BUSINESSEUROPE, LKÖ je členem COPA-COGECA, VÖWG je 

členem European hospital and healthcare employers’ association (HOSPEEM) a 

European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP), 

jednotlivé organizační jednotky WKÖ jsou pak členy příslušných odvětvových organizací 

na úrovni EU.320 

  

                                                           
319 Ustanovení § 10 WKG. 
320 Takže např. „Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen“ - FGW (Asociace 
plynárenských firem a firem dodávajících teplo, angl. „Association of Gas- and District Heating Supply 
Companies“), která náleží do sekce Průmyslu WKÖ, je členem Eurogas, atp. 

http://www.woegv.at/
http://www.woegv.at/
http://www.businesseurope.eu/
http://www.copa-cogeca.be/
http://www.hospeem.eu/
http://www.ceep.eu/
http://www.eurogas.org/
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C.2 Odbory 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Rakouský odborový svaz (něm. „Österreichischer Gewerkschaftsbund“ - ÖGB) 

je jedinou národní odborovou centrálou v Rakousku, byl založen v roce 1945 s cílem 

efektivně hájit zájmy zaměstnanců. Původně byl tvořen členskými odvětvovými odbo-

rovými svazy, v 90. letech minulého století byl však v ÖGB diskutován názor, že by se 

počet členů (původně 14 odborových svazů) měl omezit na tři svazy sdružující 

zaměstnance v průmyslu, službách a veřejném sektoru. Cílem mělo být posílení 

organizační a finanční efektivnosti a získání větší vyjednávací síly.321 Návrh se nesetkal 

s úplným pochopením ze strany odborových svazů, členskou základnu ÖGB v současné 

době tvoří 7 členských svazů. 

Z nejvýznamnějších případů fúzí v posledních letech lze uvést např. sloučení 

Odborového svazu kovo, textil a potravinářský průmysl (něm. „Gewerkschaft Metall- 

Textil- Nahrung“ - GMTN) a Svazu zaměstnanců v chemii (něm. „Gewerkschaft der 

Chemiearbeiter“ - GdC), k němuž došlo v listopadu 2009 a jehož výsledkem je sou-

časný odborový svaz PRO-GE. V roce 2009 došlo k dalšímu sloučení, a to Odborového 

svazu kultury (něm. „Kulturgewerkschaft - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe“ - 

KMSfB) a Odborového svazu zaměstnanců samospráv (něm. „Gewerkschaft der 

Gemeindebediensteten“ - GdG). V roce 2006 vznikl odborový svaz „vida“ sloučením tří 

odborových svazů - Odborového svazu zaměstnanců železnic (něm. „Gewerkschaften 

der Eisenbahne“ - GdE), Odborového svazu obchodu a dopravy (něm. „Gewerkschaft 

Handel, Transport, Verkehr“ - HTV) a Odborového svazu hotelů, cateringu a osobních 

služeb (něm. „Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst“ - HGPD). 

V současnosti je tedy členská základna jednotlivých svazů orientována 

mezisektorově, to znamená, že zde nepůsobí odborové svazy zastupující zaměstnance 

jednoho konkrétního hospodářského sektoru. 

Vedle odborů existují v Rakousku ještě tzv. pracovní komory. Přestože oba tyto 

typy zaměstnaneckého zastoupení disponují právem kolektivně vyjednávat, činí tak 

pouze ÖGB, pracovní komory působí spíše jako poradní platforma. Členství v obou 

organizacích se překrývá, takže zaměstnanec, který je členem pracovní komory, může 

být zároveň i členem ÖGB apod. Mezi oběma organizacemi nepanuje rivalita, spíše jde 

o určitou formu dělby práce. 

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Členství v odborových organizacích je v Rakousku dobrovolné, členem se může 

stát jak zaměstnanec, tak např. důchodce nebo učeň.322 Obdobně jako v dalších 

evropských zemích i v Rakousku odborová členská základna v posledních desetiletích 

klesá, a to cca o 1 % ročně.323 Od roku 1970, kdy činila 60 %,324 poklesla odborová 

organizovanost na 42,3 %325 v roce 1993 a na 28,1 % v roce 2010.326 

                                                           
321 Více o procesu slučování v ÖGB viz Adam, 2007. 
322 Zdroj: http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ 
_e_0.a&cid=1061374623301, cit. 25. 3. 2012. 
323 Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Austria/Trade-Unions, 
cit. 25. 3. 2012. 

http://www.oegb.at/
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=1061374623301
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=1061374623301
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Austria/Trade-Unions
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Velký úbytek členské základny a určitou ztrátu kredibility ÖGB a odborů vůbec 

způsobily v roce 2006 i potíže banky BAWAG P. S. K. (něm. „Bank für Arbeit und 

Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG“), kterou vlastnila ÖGB. Finanční 

problémy vyvolané podezřelými transakcemi s derivátovými produkty donutily ÖGB 

sice banku prodat, přesto však centrála přišla v roce 2006 o 63 400 členů (cca 5 % 

členské základny).327 

V posledních letech se vývoj členské základny odborů ustálil. Získávání nových 

členů je pro ÖGB a členské odborové svazy prioritou, díky tomu byl v roce 2010 pokles 

členské základny ÖGB nejnižší za posledních 20 let - 0,9 %328 a některým členským 

svazům v letech 2009 až 2010 počet členů dokonce mírně vzrostl (např. GPA-djp, 

GÖD). 

C.2.2.1 Vrcholové odborové centrály 

Jak bylo uvedeno výše, v Rakousku existuje jediná národní odborová centrála, 

a to ÖGB. ÖGB je právnickou osobou, jednotlivé členské odborové svazy však právní 

subjektivitu nemají, nemohou tedy samostatně vystupovat a jednat. Nicméně ÖGB 

může (a v praxi tak také činí) delegovat některá práva na členské svazy (typicky 

právo kolektivního vyjednávání v odvětvích).  

ÖGB není svázána s žádnou politickou stranou, nicméně se nejedná o 

apolitickou organizaci - v rámci ÖGB fungují různé politické frakce,329 které sdružují 

členy podle politického přesvědčení. Tyto frakce mají na činnost organizace významný, 

avšak vyvážený vliv.330  

Kromě vídeňské centrály tvoří organizační strukturu ÖGB celkem 8 regionálních 

poboček v jednotlivých spolkových zemích. Organizace působí také na regionální 

úrovni. 

Nejvyšším orgánem ÖGB je národní kongres (Bundeskongress), který se koná 

nejméně jednou za 4 roky. Účastní se ho delegáti z členských odborových svazů, 

přičemž rozsah zastoupení závisí na počtu členů příslušného odborového svazu (mini-

mální zastoupení svazu na kongresu jsou 4 delegáti). Úkolem národního kongresu je 

zhodnocení práce ÖGB v uplynulém období a vytyčení strategie do budoucna. Kongres 

volí i předsednictvo (něm. „Präsidium“) tvořené prezidentem, 6 viceprezidenty, 2 

sekretáři a 6 členy kontrolní komise (něm. „Kontrollkommission“). K rozhodování stačí 

prostá většina, v případě změn stanov pak dvoutřetinová většina. Národnímu 

kongresu je podřízena národní výkonná rada (něm. „Bundesvorstand“), kterou tvoří 

předsednictvo, zástupci svazů (proporcionálně k velikosti svazu) a zástupci oddělení 

ÖGB pro ženy, mladé odboráře (něm. „Österreichische Gewerkschaftsjugend“ - ÖGJ) a 

důchodce (něm. „ÖGB-PensionistInnen“). Národní výkonná rada řídí ÖGB v období 

mezi kongresy. Pro řešení mimořádně významných záležitostí zřizuje národní výkonná 

                                                           
324 European Commission, 2008, str. 79. 
325 Tamtéž. 
 

327 Zdroj: Allinger, 2011. 
328 Tamtéž. 
329 Jedná se např. o Frakci sociálnědemokratických odborářů (Fraktion Sozialdemokratischer 
GewerkschafterInnen - FSG), Frankci křesťanskodemokratických odborářů (něm. „Bundesfraktion 
Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerschafter“ - FCG) atd.� 
330 Jak na svých webových stránkách potvrzuje i ÖGB, viz http://www.oegb.at/servlet/ContentServer? 
pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=1061548340334, cit. 24. 3. 2012. 

http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=1061548340334
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=1061548340334
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rada výkonnou komisi (něm. „Vorständekonferenz“), jež se skládá z členů rady, z 

členů kontrolní komise a ze zástupců členských odborových svazů. 

C.2.2.2 Odvětvové odborové svazy 

Všechny odvětvové odborové svazy jsou členy ÖGB. V současné době jde o tyto 

odborové svazy331: 

 Odborový svaz zaměstnanců soukromého sektoru, tiskařů, novinářů a zaměstnanců 

v papírenství (něm. „Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier“ - GPA-DJP, angl. „Union of Salaried Private Sector Employees, Printers, 

Journalists and Paper Workers“) - zastupuje pouze bílé límečky v uvedených 

sektorech, má téměř 270 000 členů, 

 Odborový svaz veřejných služeb (něm. „Gewerkschaft Öffentlicher Dienst“ - GÖD, 

GOeD, angl. „Union of Public Services“) - má cca 232 000 členů, 

 Odborový svaz zaměstnanců samospráv - umění, média, sport, svobodná povolání 

(něm. „Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie 

Berufe“, GdG-KMSfB, angl. „Union of Municipal Employees - Art, Media, Sports and 

Freelance Workers“) s cca 156 000 členy, 

 Odborový svaz zaměstnanců Stavebnictví-dřevo (něm. „Gewerkschaft Bau-Holz“ - 

GBH, angl. „Union of Construction and Woodworkers“) - má 117 600 členů, 

 Odborový svaz vida (vida) - má cca 152 500 členy (modré límečky), 

 Odborový svaz poštovních a telegrafických služeb (něm. „Gewerkschaft der Post- 

und Fernmeldebediensteten“ - GPF, angl. „Union of Postal and Telegraph Workers“) 

s cca 53 700 členy, 

 Odborový svaz ve výrobě (něm. „Produktiongewerschaft“ - PRO-GE) - má cca 

230 000 členů. 

C.2.3 Účast odborových organizací v legislativním procesu 

Pracovní komora (stejně jako WKÖ) má ze zákona (AKG332) účastnit se 

legislativních konzultací (viz níže). Další možnosti zástupců zaměstnanců účastnit se 

legislativního procesu jsou obdobné jako u zástupců zaměstnavatelů. 

C.2.4 Členství odborů v evropských odborových centrálách 

ÖGB je zakládajícím členem European Trade Union Confederation (ETUC). 

Jednotlivé členské svazy jsou členy příslušných odvětvových odborových centrál na 

evropské úrovni.333 

  

                                                           
331 Údaje o počtu členů převzaty z Allinger, 2011 a vztahují se k 31. 12. 2010. 
332 Ustanovení odst. 2 § 4. 
333 Např. odborový svaz vida je členem EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism trade 
unions) atp. 

http://www.gpa-dip.at/
http://www.gpa-dip.at/
http://www.goed.at/
http://www.goed.at/
http://www.gdg-kmsfb.at/
http://www.gdg-kmsfb.at/
http://www.bau-holz.at/
http://www.bau-holz.at/
http://www.vida.at/
http://www.gpf.at/
http://www.gpf.at/
http://www.proge.at/
http://www.effat.org/
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C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti 

Reprezentanty zaměstnaneckých zájmů na pracovišti jsou pracovní komory 

(něm. „Kammer für Arbeiter und Angestellte, Arbeitskammer“, angl. „Working 

Chamber, Chamber of Labour, Chamber of Employees“) a podnikové rady (něm. 

„Betriebsrat“, angl. „works council“).  

C.3.1 Pracovní komory 

Pracovní komory334 jsou součástí sociálního partnerství (něm. „Sozialpart-

nerschaft“, viz níže) v Rakousku již od roku 1920. Pracovní komora má celkem 9 

poboček (v každé spolkové zemi), jako ústředí slouží pracovní komora ve Vídni (něm. 

„Bundesarbeitskamme“ - BAK). Činnost komor je financována z členských příspěvků 

(každý zaměstnanec - člen komory - přispívá ve výši 0,5 % svého hrubého výdělku). 

Smyslem pracovních komor je zastupování zájmů zaměstnanců a spotřebitelů. 

Členství v komoře je povinné,335 takže všichni zaměstnanci v Rakousku jsou členy 

pracovních komor. Pracovní komory sice mají ze zákona právo kolektivně vyjednávat, 

ale nevyužívají je a kolektivní vyjednávání ponechává na ÖGB. Svým členům nabízejí 

právní poradenství, účastní se legislativního procesu a připomínkování zákonů 

týkajících se práv zaměstnanců a spotřebitelů, zpracovávají vlastní socioekonomické 

analýzy atd. 

C.3.2 Podnikové rady 

Podniková rada zastupuje zájmy zaměstnanců na pracovišti. V Rakousku podni-

kové rady existují již od roku 1919, jejich vznik a činnost je upravena již zmíněným 

ArbVG. Podniková rada musí být založena na každém pracovišti, kde je zaměstnáno 

alespoň 5 zaměstnanců. Protože zákon nestanoví sankce v případě, že podniková rada 

nebyla založena, a ponechává iniciativu na zaměstnancích, v malých podnicích často 

podniková rada nepůsobí a běžnější je spíše ve středních a velkých podnicích (Fulton, 

2011). 

Pokud má podnik více organizačních jednotek (pobočky, divize), musí být 

podniková rada zřízena na každém pracovišti (organizační jednotce) - v takovém 

případě může být ustavena i centrální podniková rada (Zentralbetriebsrat), jež 

zastupuje zájmy zaměstnanců všech organizačních jednotek a koordinuje činnost 

ostatních podnikových rad v podniku.  

Podniková rada zastupuje všechny zaměstnance u zaměstnavatele. V podnicích, 

kde je personál tvořen jak bílými, tak modrými límečky, může být podniková rada 

ustavena zvlášť pro každou z těchto skupin zaměstnanců.336 Podnikové rady působí 

nezávisle na odborech, v praxi jsou však v Rakousku často s odbory personálně 

provázány - podniková rada je volena všemi zaměstnanci firmy, jejími členy jsou ale 

                                                           
334 Upraveny zákonem Arbeiterkammergesetz (AKG), úplné znění např. http://www.jusline.at/index. 
php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=220 (v němčině). 
335 Povinné členství se týká i učňů a rodičů na rodičovské dovolené, z povinného členství jsou vyjmuti pouze 
někteří zaměstnanci veřejné správy (netýká se zaměstnanců pošty a železnic) a zemědělství (pro 
zaměstnance v zemědělství existuje samostatná Komora pro zemědělské zaměstnance – 
„Landarbeiterkammer“ - LAK, angl. „Chamber for Agricultural Employees“ - členství je taktéž povinné). 
336 V případě, že je v podniku zaměstnáno více než 5 zaměstnanců v každé kategorii. 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=220
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=220
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velmi často odboráři.337 Členové odborů také obvykle poskytují podnikové radě 

podporu - iniciují její založení a nabízejí členům podnikové rady poradenství v oblasti 

vzdělávání atd.  

 

Počet členů podnikové rady podle počtu zaměstnanců 

počet zaměstnanců počet členů podnikové rady 

5-9 1 

10-19 2 

20-50 3 

51-100 4 

101-200 5 

 

Podniková rada by se měla scházet alespoň jednou měsíčně, se zástupci 

zaměstnavatele pak alespoň jednou za čtvrtletí. Mezi nejdůležitější oprávnění 

podnikové rady patří právo na informace, konzultace a spolurozhodování v některých 

personálních otázkách (zevrubně je v tomto směru legislativně upraveno zejména 

přijímání nových zaměstnanců, propouštění atd.), sociálních a ekonomických otázkách. 

Zaměstnavatel musí podnikovou radu alespoň jednou za čtvrtletí informovat o finanční 

a ekonomické situaci, předkládá jí rovněž výroční zprávu. Důležitou roli hraje 

podniková rada také při zásadních ekonomických a organizačních změnách, které 

mohou nepříznivě ovlivnit situaci zaměstnanců (uzavření podniku nebo jeho části, 

přemístění výroby, propouštění atp.), v takovém případě se musí podniková rada a 

zaměstnavatel na postupu dohodnout. Dále má podniková rada právo kontrolovat 

dodržování podnikové dohody, navrhovat zlepšení pracovních podmínek a má právo 

na informace o opatřeních zaměstnavatele týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci atd. 

Podnikovou radu volí zaměstnanci podniku. Kandidát (z řad zaměstnanců) do 

podnikové rady musí získat alespoň dvojnásobný počtem podpisů zaměstnanců, než 

činí počet členů podnikové rady. Členové rady jsou chráněni proti propuštění, mají 

nárok na placené volno pro výkon funkce, ve větších podnicích bývají pro výkon funkce 

uvolněni v rozsahu celého pracovního úvazku.338 Členové podnikové rady také mají 

nárok na tři, někdy až na pět týdnů placeného pracovního volna pro účely vzdělávání. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout podnikové radě místnost a nezbytné kancelářské 

potřeby, v případě velkých podniků hradit i náklady na mzdu 1 zaměstnance 

vykonávajícího administrativní činnosti pro potřebu podnikové rady. K úhradě výdajů 

spojených se svou činností může podniková rada vybírat i příspěvky od zaměstnanců 

(do výše 5 % hrubé mzdy), pokud se na tom rada spolu se zaměstnanci na první 

společné schůzi dohodnou. Tyto příspěvky jsou obvykle určeny pro sociální a kulturní 

účely zaměstnanců. Funkční období podnikové rady je čtyřleté. 

  

                                                           
337 Podle ÖGB je 90 % členů podnikových rad nebo zástupců zaměstnavatelů členy odborů. Zdroj: 
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_e_0.a&cid=
1061817820514. 
338 Na pracovišti se 150-700 zaměstnanci připadá jeden uvolněný člen podnikové rady, na 701 - 3 000 dva a 
nad 3 000 zaměstnanců tři členové rady, a dále vždy jeden člen rady na každých dalších tři tisíce 
zaměstnanců. 
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C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností 

Podniková rada má právo obsadit, a to vlastními členy nebo zaměstnanci 

podniku, jednu třetinu dozorčí rady akciové společnosti a jednu třetinu dozorčí rady 

společnosti s ručením omezeným s alespoň 300 zaměstnanci. Tito členové dozorčí rady 

z řad členů podnikové rady nebo z řad zaměstnanců podniku disponují stejnými právy 

a povinnostmi jako ostatní členové dozorčí rady, za svou účast v dozorčí radě ale 

nejsou odměňováni. 

 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Jedinečným a charakteristickým aspektem systému rakouského sociálního 

dialogu je důraz kladený na již zmiňované sociální partnerství. Východiskem sociálního 

partnerství je přesvědčení a postoj zúčastněných organizací, preferující při dosahování 

společných cílů vzájemnou spolupráci a minimalizující otevřené konflikty.339 To 

znamená, že zájmy jednotlivých uskupení nejsou ignorovány, nýbrž jsou naopak 

diskutovány s tím, že výsledkem je ve většině případů vzájemný konsenzus. 

 
D.2 Kolektivní vyjednávání 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

V letech 1947 až 1951 bylo v Rakousku mezi sociálními partnery uzavřeno 5 

centrálních dohod o mzdách a cenách. Později se v těchto oblastech začala projevovat 

tendence k decentralizaci kolektivního vyjednávání, a to přesto, že Paritní komise a 

zejména její první dvě subkomise (viz kap. E.1) i nadále koordinovala mzdová 

vyjednávání v oblasti mezd a cen s cílem udržet inflaci na nízké úrovni. Na počátku 80. 

let minulého století se míra liberalizace v oblasti kolektivního vyjednávání dále pr-

ohloubila. Vyjednávání o mzdách převzalo odvětví kovovýroby,340 které si dodnes - 

pokud jde o mzdová jednání - udržuje výsadní pozici (v tomto sektoru bývá kolektivní 

smlouva uzavřena vždy nejdříve a pro ostatní odvětví slouží jako vzor).  

  

                                                           
339 Což je jeden z důvodů, proč v Rakousku k pracovním sporům dochází jen zřídka. 
340 Zatím poslední kolektivní smlouva v tomto odvětví byla uzavřena v listopadu 2011 mezi odborovým 
svazem PRO-GE (člen ÖGB) a organizačními jednotkami WKÖ: „Fachverband Bergwerke und Stahl“ 
(Asociace hornictví a oceli), „Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie“ (Asociace strojních zařízení a 
kovovýroby), „Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen“ (Asociace plynu a 
teplárenství), „Fachverband der NE-Metallindustrie“ (Asociace výroby neželezných kovů), „Fachverband der 
Gießereiindustrie“ (Asociace slévárenství) a „Fachverband der Fahrzeugindustrie“ (Sdružení automobilového 
průmyslu). 
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D.2.2 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Kolektivní vyjednávání v Rakousku probíhá až na výjimky na úrovni sektorů, 

kde mezi sebou uzavírají kolektivní smlouvy odvětvové členské odborové svazy ÖGB341 

a organizační jednotky WKÖ. Kolektivní smlouva může být platná v rámci Rakouska, 

ale také jen v určitém regionu (spolkové zemi). Míra pokrytí zaměstnanců kolektivními 

smlouvami dosahuje 90 až 98 % (u členských firem WKÖ je nejvyšší míra pokrytí v 

sekci řemesel, výjimku pak tvoří pouze sekce Informace a konzultace, kde míra pokrytí 

činí 85 %). V sektorech, kde není povinné členství ve WKÖ (veřejné služby, svobodná 

povolání342), činí míra pokrytí kolektivními smlouvami asi 82 %.343  

Ročně bývá uzavřeno přes 500 odvětvových kolektivních smluv (rok 2009), 

přičemž počet uzavřených kolektivních smluv roste - v roce 2000 bylo sjednáno pouze 

450 kolektivních smluv.344 Důvodem nárůstu je zejména privatizace některých státních 

podniků, které se po privatizaci mohou účastnit kolektivního vyjednávání (viz výše). 

D.2.2.1 Veřejný sektor 

Zaměstnanci veřejného sektoru mají právo na sdružování obdobně jako 

zaměstnanci v ostatních sektorech - jsou zastoupeni Svazem veřejných služeb (něm. 

„Gewerkschaft öffentlicher Dienst“ - GÖD - zaměstnanci federálních a zemských vlád), 

případně Odborovým svazem služeb (něm. „Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 

- Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe“ - 

GdG-KMSfB - zaměstnanci místních vlád), nicméně většina zaměstnanců ve veřejném 

sektoru nemůže kolektivně vyjednávat (Adam, 2008). V sektoru ale probíhá neformální 

vyjednávání o mzdách mezi zmíněnými odborovými organizacemi a vládou na příslušné 

úrovni. Výsledkem je vládní vyhláška či nařízení týkající se mzdových tarifů.  

D.2.3 Předmět kolektivního vyjednávání 

Předmětem kolektivních smluv jsou nejčastěji mzdy a pracovní doba. 

D.2.3.1 Kolektivní vyjednávání o mzdě 

Jak už bylo uvedeno, minimální mzda není v Rakousku stanovena zákonem, ale 

kolektivní smlouvou pro daný sektor (s výjimkou veřejného sektoru, viz výše). Takto 

stanovená minimální mzda (něm. „Kollektivvertrags-Löhne“), resp. procento jejího 

růstu, pak mohou být ještě navýšeny v podnikové dohodě (naopak v podnikové 

dohodě nemůže být sjednána minimální mzda nižší, než jak ji stanoví sektorová 

kolektivní smlouva). Kromě ujednání o minimální mzdě obsahují rakouské kolektivní 

smlouvy často i ustanovení o růstu stávající mzdy (něm. „Ist-Löhne“).  

V roce 2007 se ÖGB a WKÖ dohodly, že nejpozději k 1. lednu 2009 prosadí 

jejich členové v kolektivním vyjednávání v odvětvích minimální mzdu 1 000 EUR 

                                                           
341 Až 99 % kolektivních smluv je na straně zaměstnanců uzavřeno právě touto organizací, resp. jejími 
členskými svazy. Zdroj: Bispinck, Schulten, 2011. 
342 Některá tzv. svobodná povolání (právníci, lékaři) mají své vlastní komory (Traxler, 2007). 
343 Zdroj: Bispinck, Schulten, 2011. 
344 Zdroj: Allinger, 2011c. 
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měsíčně345 (platnou pro všechny zaměstnance bez ohledu na profesi). Toto se 

skutečně podařilo a uvedená minimální mzda bývá považována za minimální mzdu 

platnou v celém Rakousku.  

V období ekonomického poklesu byl v rámci kolektivních smluv sjednán nižší 

nárůst mezd, než tomu bylo do té doby a umožnily tak dosáhnout určité míru flexibility 

trhu práce.346 V roce 2011 navrhl odvětvový svaz GPA-djp vyjednávat o mzdách zvlášť 

pro muže a pro ženy, aby tak zamezil neodůvodněným mzdovým rozdílům. Tato 

iniciativa se však nesetkala s velkým pochopením ze strany WKÖ (Allinger, 2011). 

D.2.3.2 Kolektivní vyjednávání o pracovní době 

Pracovní doba je upravena zákonem AZG s tím, že v kolektivní smlouvě nebo 

v podnikové dohodě lze sjednat určité odchylky od této právní úpravy (zkrácení týdenní 

pracovní doby, zvýšení počtu odpracovaných hodin na 10 hodin denně atd.). V 

posledních letech se možnost zvýšení počtu odpracovaných hodin týká zejména 

flexibilního uspořádání pracovní doby zvláště v sektoru IT, případně i dalších 

sektorech, kde to povaha práce umožňuje. 

E. Tripartitní sociální dialog 

E.1 Sociální partnerství 

Sociálním partnerstvím se zde míní neformální a úzká spolupráce mezi 

zaměstnavateli (resp. jejich zástupci), zaměstnanci (resp. jejich zástupci) a vládou (na 

všech úrovních).347 Oblast sociálního partnerství právně upravena není, naproti tomu 

činnost organizací, jež se sociálního partnerství účastní, je zákonem upravena 

zevrubně. Historicky jsou kořeny sociálního partnerství v Rakousku spojeny s obdobími 

mezi světovými válkami, kdy vysoká nezaměstnanost a třídní konflikty vedly v roce 

1934 k občanské válce a následně anexi Rakouska. Poválečná politická reprezentace si 

uvědomovala nebezpečí plynoucí z nefunkční komunikace mezi jednotlivými 

zájmovými skupinami v národním hospodářství a snažila se maximálně podporovat 

spolupráci a dialog mezi sociálními partnery s cílem vyhnout se sociálním sporům. 

V rámci sociálního partnerství působí na straně zaměstnanců ÖGB a BAK, na 

straně zaměstnavatelů WKÖ a LKÖ, jež se společně zaměřují na dlouhodobé cíle.  

                                                           
345 Důvodem k zavedení tohoto opatření byla snaha zmírnit mzdové rozdíly a motivovat lidi ke vstupu na trh 
práce, zejména v sektorech, kde je využívána nízkokvalifikovaná, a tedy málo placená práce (Adam, 2007). 
346 V proexportně orientovaném sektoru elektroniky dokonce obsahovala kolektivní smlouva v roce 2009 
klauzuli (Konjunkturklausel), že odsouhlasený růst aktuálních mezd ve výši 2,2 % může být omezen na 1,4 
%, pokud by firmě poklesl v prvním čtvrtletí roku 2009 obrat aspoň o 15 %. Společnost tuto skutečnost 
musela prokázat a následně mohla podnikovou dohodu obsahující toto ujednání uzavřít (za předpokladu, že 
dohoda byla schválena zástupci zaměstnanců i zástupcem zaměstnavatele). Celkem o to požádalo 78 
společností, z nichž 60 bylo umožněno tuto klauzuli využít. Jedná se však o výjimečný nástroj, který nebyl 
obnoven ani rozšířen na další sektory (Bispinck, Schulten, 2011).  
347 Více viz např. na http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-SOZIALPARTNERSCHAFT-
AT.htm, případně http://www.sozialpartner.at/ (v němčině). 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-SOZIALPARTNERSCHAFT-AT.htm
http://www.eurofound.europa.eu/emire/AUSTRIA/ANCHOR-SOZIALPARTNERSCHAFT-AT.htm
http://www.sozialpartner.at/
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Dlouhodobé cíle sociálního partnerství, jakož i principy spolupráce definuje 

dohoda „Sozialpartnerschaft“348
 uzavřená na straně zaměstnanců ÖGB a BAK, na 

straně zaměstnavatelů WKÖ a LKÖ dne 23.11.1992. Sociální partnerství dle této 

dohody se má dlouhodobě orientovat na dosažení plné zaměstnanosti a ekonomické 

stability, na mezinárodní spolupráci, konkurenceshopnost atd. V roce 2006 pak byla 

mezi sociálními partnery uzavřena „Deklaration der Österreichischen Sozialpartner349“ 

(Deklarace rakouských sociálních partnerů, angl. „Declaration of the Social Partners“), 

kde je cílem sociálního partnerství zajistit prosperitu pro všechny občany, posilování 

konkurenceschopnosti Rakouska jako země vhodné k podnikání, udržitelný růst a 

dosažení plné zaměstnanosti do roku 2016. V podobném duchu se nese i „Deklaration 

der Österreichischen Sozialpartner 50 Jahre Römische Verträge“350 (Deklarace 

sociálních partnerů Rakouska: 50 let od Římských smluv, angl. „Declaration of 

Austrian social partners: 50 Years of the Treaties of Rome“). 

Hlavní platformou sociálního partnerství je „Paritätische Kommission für Preis- 

und Lohnfragen“351 - PKPL (Paritní komise pro otázky cen a mezd, angl. „Parity 

Commission for pay and prices“), jež vznikla v roce 1957. Jejími členy jsou 

představitelé vlády a zástupci 4 organizací sociálních partnerů (dvou na straně 

zaměstnanců - ÖGB a BAK a dvou na straně zaměstnavatelů WKÖ a LKÖ). Hlasovací 

právo v PKPL však mají pouze zástupci sociálních partnerů, nikoliv členové vlády, kteří 

zde vykonávají jen poradní roli. Jedná se o neformální platformu vzájemné spolupráce 

zúčastněných stran, a to na dobrovolné bázi. Činnost PKPL včetně okruhu 

projednávaných otázek není legislativně vymezena. Diskuse se může týkat jakéhokoliv 

tématu společného zájmu. K rozhodnutí v rámci PKPL je nutno dospět jednohlasně, 

což vyžaduje velkou míru kompromisu. PKPL od počátku disponuje dvěma podvýbory: 

 „Lohnunterausschuss“ (Mzdový podvýbor) 

 „Wettbewerbs- und Preisunterausschuss“ (Podvýbor pro konkurenci a ceny) - jeho 

význam v současnosti slábne (ustavení podvýboru bylo poplatné keynesiánskému 

pojetí hospodářské politiky, od roku 1992 se zaměřuje na podporu konkurence-

schopnosti). 

V souladu s dobově převládajícím keynesiánským přístupem se PKPL a její dva 

podvýbory zabývaly zejména regulací mezd a cen s cílem kontrolovat míru inflace. 

V průběhu dalších desetiletí charakteristických odklonem od keynesiánského pojetí 

hospodářské politiky se však proměňovala i činnost PKPL, význam zmíněných dvou 

podvýborů klesal. Proto byly vytvořeny další dva podvýbory, jejichž zaměření lépe 

odpovídalo potřebám sociálních partnerů, takže postupně jejich význam vzrostl 

natolik, že původní dvě komise zatlačil do pozadí. 

 V roce 1963 byla ustavena „Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen“ (Rada pro 

ekonomické a sociální záležitosti, angl. „Advisory Council for Economic and Social 

Affairs“). Skládá se z 21 členů. Jedná se o neformální platformu bez formálních 

jednacích pravidel, bez vlastního aparátu (s výjimkou sekretariátu) a rozpočtu (o 

náklady se dělí zmíněné členské instituce, členové Rady vykonávají svoji činnost bez 

                                                           
348 Úplné znění viz http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Abkommen1992.pdf (v němčině), http://www. 
sozialpartner.at/sozialpartner/Abkommen1992_en.pdf (v angličtině). 
349 Úplné znění viz http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/BadIschlDeklaration_2006_09_05.pdf 
(německy), http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/BadIschlDeklaration_2006_09_05_en_fin.pdf 
(anglicky). 
350 Úplné znění viz http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/50_Jahre_EU_Deklaration_EN.pdf (anglicky), 
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/50_Jahre_Deklaration.pdf (německy). 
351 V literatuře se lze často setkat i s názvem Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen. 

http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Abkommen1992.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Abkommen1992_en.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/Abkommen1992_en.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/BadIschlDeklaration_2006_09_05.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/BadIschlDeklaration_2006_09_05_en_fin.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/50_Jahre_EU_Deklaration_EN.pdf
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/50_Jahre_Deklaration.pdf
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nároku na odměnu). V čele stojí prezident, jehož funkce je putovní s šestiměsíčním 

funkčním obdobím, který zastupuje Radu navenek, nemá však podpisové právo - 

dokumenty musí podepsat zástupci všech členských organizací. Rada publikuje 

vlastní sociálně ekonomické analýzy a formuluje společná doporučení sociálních 

partnerů vládě. 

 Od roku 1992 působí „Unterausschuss für Internationale Fragen“ (Podvýbor pro 

mezinárodní otázky, angl. „Subcommittee on International Issues“), který 

reprezentuje sociální partnery v zahraničí, zejména v EU a jejích orgánech. 

Stěžejní úrovní sociálního partnerství v Rakousku je federální úroveň, avšak v 

průběhu posledních 20 let se řešení některých otázek (např. problematika trhu práce) 

přesouvá do kompetence sociálních partnerů v jednotlivých spolkových zemích.  
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Slovensko 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 
 

Slovenská republika je demokratickým státem se sociálně orientovaným tržním 

hospodářstvím. Má 5,4 milióny obyvatel. Od roku 2004 je členem EU a od roku 2009 

členem eurozóny. SR je otevřenou proexportně orientovanou ekonomikou a její 

hospodářský růst je ve významné míře ovlivňován zejména růstem eurozóny. Podle 

prognózy Evropské centrální banky z února 2012 ekonomika eurozóny klesne v roce 

2012 o 0,1 % a v následujícím roce poroste o 1,1 %. Hospodářský růst v SR se pro rok 

2012 odhaduje ve výši 1 %.  

Tyto predikce nejsou obzvlášť příznivé, ani pokud jde o vývoj trhu práce, už 

proto, že ani relativně příznivý hospodářský růst v minulých letech nevytvářel na 

Slovensku v očekávané míře pracovní příležitosti. Podle údajů Ústředí práce, sociálních 

věcí a rodiny vzrostla v prosinci 2011 míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku 

na 13,6 % a byla nejvyšší od července 2004. Průměrná mzda v roce 2011 činila 786 

eur. Nominálně vzrostla o 2,2 %, ale reálně poklesla na 98,4 % ve srovnání s rokem 

2010. Produktivita práce se v roce 2010 zvýšila meziročně o 5,5 % a nominálně o 6 %. 

Meziroční míra inflace dosáhla za rok v průměru 1 % a ve srovnání s předchozím 

rokem se snížila o 0,6 p. b., což je historicky nejnižší roční míra inflace v SR. Po 

ekonomické depresi a poklesu všech makroekonomických ukazatelů v roce 2009 došlo 

v roce 2010 ke zlepšení ekonomické situace, což se projevilo 4% meziročním 

nárůstem reálného hrubého domácího produktu a zvýšením produktivity práce. 

Situace na trhu práce ovšem zůstává nadále nepříznivá. 

 

B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování 

Právo svobodně se sdružovat ve spolcích, společnostech nebo jiných sdruženích, 

a to nezávisle na státu, garantuje čl. 29 Ústavy SR. 

Pro otázky zaměstnaneckého nebo zaměstnavatelského sdružování v organiza-

cích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů je relevantní čl. 37 Ústavy SR, stanovící, že: 

(i) každý má právo svobodně se sdružovat s jinými k ochraně svých hospodářských a 

sociálních zájmů; (ii) odborové organizace vznikají nezávisle na státu a omezovat jejich 

počet nebo zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo odvětví je nepřípustné; (iii) 

činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení k ochraně 

hospodářských a sociálních zájmů je možné omezit zákonem, a to pouze v případě, že 

se jedná o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, 

ochranu veřejného pořádku, práva a svobod ostatních nebo za účelem předcházení 

trestným činům.  

Otázku sdružování i právního postavení sdružení podrobněji upravuje zákon o 

sdružování občanů, který vychází z principu, že k výkonu sdružovacího práva není 
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nutný souhlas státního orgánu. Zákon explicitně stanoví, že občané (kromě vojáků 

v činné službě) mohou zakládat odborové organizace a jiná sdružení a sdružovat se 

v nich, přičemž členy mohou být i právnické osoby. Sdružení (tj. včetně odborových 

organizací) jsou právnickými osobami, tj. mají právní subjektivitu. Odborová 

organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobu dnem následujícím 

poté, kdy byl doručen návrh na evidenci Ministerstvu vnitra SR. Na rozdíl od jiných 

sdružení nedochází v případě odborových organizací a organizací zaměstnavatelů k 

registračnímu řízení, to znamená, že ministerstvo neposuzuje, zda je v daném případě 

nezbytné k zachování bezpečnosti státu, ochrany veřejného pořádku, k předcházení 

trestným činům či k ochraně práv a svobod ostatních omezit sdružovací právo. Zákon 

předpokládá, že všechny odborové organizace a organizace zaměstnavatelů jsou 

legitimní a nemohou porušovat výše zmíněné hodnoty. Jednotlivé odborové organizace 

a organizace zaměstnavatelů mohou uzavírat písemné dohody o součinnosti 

k dosažení společných cílů a se záměrem uplatňování společných zájmů, což vede k 

zakládání svazů odborových organizací nebo zaměstnavatelských svazů, jež jsou 

rovněž evidovány Ministerstvem vnitra SR. 

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

Ustanovení čl. 36 písm. g) Ústavy SR zaručuje zaměstnancům právo na 

kolektivní vyjednávání. Kolektivní pracovní právo je vyjádřením možnosti zaměstnanců 

organizovat se a vyjednat se zaměstnavatelem pracovní podmínky výhodněji, než 

garantuje zákon. Posuzování výhodnosti ale může být - zejména v souvislosti se 

skutečností, že zájmy jsou prezentovány a posuzovány jako „skupinové“ - 

v konkrétních případech komplikované. Princip výhodnosti pro zaměstnance je do 

určité míry oslaben zákonem, který v přesně vymezených případech dovoluje sjednat 

v kolektivní smlouvě i méně výhodné podmínky, než jak je stanoví zákon. Tato právní 

úprava je obsažena v novele zákoníku práce s účinností od počátku září 2011. 

V souladu s principem výhodnosti platí, že pracovní smlouva je neplatná v té 

části, která upravuje nároky zaměstnance v menším rozsahu než kolektivní smlouva. 

Kolektivní smlouva je neplatná v části, jež upravuje nároky zaměstnanců v menším 

rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně, jakož i v části, jež je v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy, tj. upravuje pracovní podmínky včetně 

mzdových, podmínky zaměstnávání a vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a 

jejich organizacemi méně výhodně. Výjimky z tohoto principu, jak je zmíněno výše, 

stanoví zákon. V kolektivní smlouvě lze počínaje měsícem září 2011 sjednat delší 

zkušební dobu, než je možné se zaměstnancem dohodnout v pracovní smlouvě, nebo 

dohodnout vyšší peněžní náhradu pro případ, že zaměstnanec souhlasí se skonče-

ním pracovního poměru v průběhu výpovědní doby (konkrétní délku výpovědní doby je 

nutné dohodnout se zaměstnancem). V kolektivní smlouvě lze rovněž dohodnout 

možnost zaměstnavatele nařídit práci přesčas ve větším než zákonem vymezeném 

rozsahu, lze také sjednat možnost nenaplnění nabídkové povinnosti zaměstnavatele při 

skončení pracovního poměru zaměstnance. Dohodnout některé další výhody z pohledu 

zaměstnavatele, například delší období, za které se bude počítat nejdelší přípustná 

průměrná pracovní doba včetně přesčasů, bylo možné i před nabytím platnosti výše 

uvedené novely zákoníku práce v září 2011.  

Stěžejní v oblasti kolektivního pracovního práva je právní úprava obsažená 

zejména v zákoníku práce, v zákoně o kolektivním vyjednávání a v zákoně o 

třístranných konzultacích na celostátní úrovni a o změně a doplnění některých zákonů, 

zákon o tripartitě. Slovenské kolektivní pracovní právo rozlišuje podnikové kolektivní 
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smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Podnikové kolektivní smlouvy se 

uzavírají mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem. Kolektivní smlouvy 

vyššího stupně se uzavírají pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším 

odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů. Ve vztahu 

k státním zaměstnancům jsou kolektivní smlouvy uzavírány mezi příslušným vyšším 

odborovým orgánem a zaměstnavatelem, kterým je stát, přičemž za stát tuto smlouvu 

sjednávají a podepisují osoby ad hoc pověřené vládou SR. Těmito pověřenými osobami 

jsou zpravidla ministr práce, sociálních věcí a rodiny, ministr financí a ministr vnitra. Ve 

vztahu k zaměstnancům, kteří vykonávají práci ve veřejném zájmu, jsou kolektivní 

smlouvy vyššího stupně uzavírány mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a 

vládou pověřenými zástupci a reprezentativními zástupci zaměstnavatelů, přičemž 

vláda zpravidla pověřuje tímto úkolem ministra práce, sociálních věcí a rodiny, ministra 

financí, ministra vnitra, ministra školství a ministra zdravotnictví a reprezentativními 

zástupci zaměstnavatelů jsou i Sdružení měst a obcí Slovenska a jednotlivé 

samosprávné kraje. 

Kolektivní smlouvy jsou závazné a nároky, jež vznikly jednotlivým 

zaměstnancům, se uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky vyplývající z pracovního 

poměru (tj. jsou právně vymahatelné). 

Kolektivní vyjednávání v SR donedávna bylo a v zásadě pořád je doménou 

odborových organizací. Kromě odborových organizací však může u slovenských 

zaměstnavatelů působit i zaměstnanecká rada a zaměstnanecký důvěrník (oba instituty 

jsou voleny zaměstnanci). Nově je od počátku září 2011 možné uzavřít mezi zaměst-

naneckou radou, respektive zaměstnaneckým důvěrníkem a zaměstnavatelem, u něhož 

nepůsobí odborová organizace, dohodu s obdobným obsahem jako v případě kolektivní 

smlouvy. Protože však zaměstnanecká rada a zaměstnanecký důvěrník nemá na rozdíl 

od odborové organizace právní subjektivitu, není tato dohoda sama o sobě závazná. 

Nedostatek právní závaznosti takto sjednané dohody se zákonodárce snažil překlenout 

ustanovením, že zaměstnavatel nemůže v pracovní smlouvě nebo při změně pracovní 

smlouvy poskytovat méně výhodné podmínky, než byly sjednány v dohodě se 

zaměstnaneckou radou, respektive se zaměstnaneckým důvěrníkem. Nároky vyplýva-

jící z dohody zaměstnavatele a zaměstnanecké rady, respektive zaměstnaneckého 

důvěrníka jsou přitom uplatňovány a uspokojovány pouze v rozsahu sjednaném 

v pracovní smlouvě. 

Podniková kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance u 

zaměstnavatele, bez ohledu na to, zda jsou členy odborové organizace, která 

podnikovou kolektivní smlouvu uzavřela. Příslušný odborový orgán tedy uzavírá 

kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Novela 

účinná od počátku září 2011 však stanoví, že má-li odborová organizace, která působí 

u zaměstnavatele, zastupovat všechny zaměstnance, musí prokázat, že alespoň 30 % 

všech zaměstnanců působících u zaměstnavatele je členem organizace, přičemž tuto 

skutečnost musí doložit na vyžádání zaměstnavatele uplatněné nejpozději do 30 dnů 

ode dne, kdy zaměstnavatel obdržel písemnou informaci odborové organizace o tom, 

že zahájila u něj své působení. Pokud jde o odborové organizace, které ke dni 1. září 

2011 již u zaměstnavatelů působily, platí, že jejich právo zastupovat všechny 

zaměstnance se posuzuje do konce roku 2012 podle staré právní úpravy a 

zaměstnavatel může požádat o prokázání skutečnosti, že zastupují nejméně 30 % 

zaměstnanců, až počínaje 1. lednem 2013. Toto ustanovení novelizovaného zákoníku 

práce je napadáno jako protiústavní. Lze je považovat také za zmatečné, protože 

odborová organizace bez ohledu na to, zda všechny zaměstnance hodlá zastupovat, je 

při kolektivním vyjednávání povinna je zastupovat, a to ze zákona. 
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Kromě výše uvedené právní úpravy došlo za dobu samostatné SR v rámci 

kolektivní pracovněprávní úpravy k podstatným změnám v zásadě pouze v oblasti 

extenzí kolektivních smluv vyššího stupně (blíže viz kap. B.2.2) a v oblasti jednání 

národní tripartity. 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Kolektivní vyjednávání v soukromém sektoru upravuje zejména zákoník práce 

(zák. č. 311/2011 Z. z.) a v návaznosti též lex specialis - zákon č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání. V úvodním ustanovení (§ 1) zákon o kolektivním vyjednávání 

uvádí, že předmětem právní úpravy je kolektivní vyjednávání mezi příslušnými orgány 

odborových organizací a zaměstnavateli, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. 

Kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy mohou pouze příslušné 

odborové orgány a zaměstnavatelé nebo jejich organizace (§ 2 ods. 2 zákona o 

kolektivním vyjednávání). Právo na kolektivní vyjednávání proto zaměstnanci realizují 

pouze prostřednictvím příslušné odborové organizace. Té přísluší také výlučné právo 

kontrolovat plnění závazků vyplývajících z kolektivních smluv (odst. 6, 7 § 229, § 239 

zákoníku práce). Zaměstnanecké rady tato práva v současné době na Slovensku 

nemají, přestože jejich pravomoci byly již zmíněnou novelizací zákoníku práce od září 

2011 posíleny. Jestliže u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, může 

zaměstnanecká rada, respektive zaměstnanecký důvěrník uzavřít se zaměstnavatelem 

dohodu, v níž lze pracovní a mzdové podmínky, jakož i podmínky zaměstnávání 

upravit v rozsahu, v němž je mohou dojednat odbory v kolektivních smlouvách (odst. 

1, 2 § 233 zákoníku práce). Zaměstnanecká rada, respektive zaměstnanecký důvěrník 

mají také právo kontrolovat plnění těchto dohod (§ 239 zákoníku práce). Zaměstna-

necká rada ani zaměstnanecký důvěrník ale nedisponují - na rozdíl od odborových 

organizací - právní subjektivitou, takže nemohou vymáhat plnění uzavřených dohod. 

Pokud u zaměstnavatele působí více odborových organizací a jestliže se mezi 

sebou navzájem nedohodnou na společném postupu při uzavírání kolektivní smlouvy 

s právními následky pro všechny zaměstnance, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít 

kolektivní smlouvu s odborovou organizací s největším počtem členů nebo s 

odborovými organizacemi, jejichž úhrnný počet členů je vyšší než počet členů největší 

odborové organizace (odst. 2 § 3a). Tato právní úprava platí i pro uzavírání 

kolektivních smluv vyššího stupně (odst. 2 § 3a). 

Kolektivní smlouvy jsou platné, jestliže jsou uzavřeny písemně a jsou 

podepsány oprávněnými zástupci příslušných odborových orgánů a zaměstnavatelů 

(na podnikové úrovni) popřípadě zástupci organizací sociálních partnerů v případě 

kolektivních smluv vyššího stupně. Kolektivní smlouvy vyššího stupně musí obsahovat 

seznam všech zaměstnavatelů, za něž byly uzavřeny. Nebyla-li v kolektivní smlouvě 

explicitně stanovena doba platnosti, předpokládá se, že se smlouva uzavírá na období 

jednoho roku. Stále častěji však dochází ke sjednávání kolektivních smluv na víceleté 

období s výjimkou mzdových podmínek, o nichž je vyjednáváno s roční periodicitou. 

Podniková kolektivní smlouva je neplatná v té části, která je v rozporu s všeobecně 

závaznými právními předpisy, nebo jež upravuje nároky zaměstnanců v menším 

rozsahu než kolektivní smlouva vyššího stupně (odst. 2 písm. b) § 4 zákona o 

kolektivním vyjednávání). Pracovní smlouva je neplatná v té části, v níž upravuje 

nároky zaměstnance v menším rozsahu než kolektivní smlouva (odst. 5 § 231 zákoníku 

práce). S určitými výjimkami (viz výše o novele č. 257/2011 Z.z.) je tedy v právním 

řádu SR obecně uplatňován již rovněž zmíněný princip výhodnosti. 
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Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření 

kolektivní smlouvy jednou se smluvních stran druhé smluvní straně (odst. 1 § 8 zák. 

č. 2/1991 Sb., zákon o kolektivním vyjednávání). Návrh zpravidla předkládá odborová 

organizace zaměstnavateli. Strana, které byl návrh předložen, je povinna na návrh 

písemně odpovědět nejpozději do 30 dnů, nedomluví-li se smluvní strany jinak, a 

v odpovědi se vyjádří k návrhům, které nebyly přijaty. Také platí, že smluvní strany 

jsou povinny zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy nejméně 60 dnů před 

skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy (odst. 4 § 8 zák. č. 2/1991 Sb.). 

Zákon ukládá stranám povinnost jednat a poskytovat si požadovanou součinnost, 

pokud to nebude v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. V důsledku případného 

porušení těchto povinností může dojít ke kolektivnímu sporu. 

Kolektivní spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků 

kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců, se řeší 

řízením před zprostředkovatelem - mediátorem (§§ 11 a 12) nebo před rozhodcem (§§ 

13 a 14). Pravomocné rozhodnutí rozhodce o plnění závazků vyplývajících z kolektivní 

smlouvy je soudně vykonatelné. Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani při 

uplatnění řízení před zprostředkovatelem, může být jako krajní prostředek ve sporu o 

uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka (§§ 16 - 26) odborovou organizací, 

anebo výluka, tj. částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem.  

Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu, která je v ní výslovně stanovena. 

Nestanoví-li kolektivní smlouva tuto dobu, předpokládá se, že byla uzavřena na období 

jednoho roku. 

Kolektivní smlouva je závazná pro smluvní strany, které ji uzavřely. Příslušný 

odborový orgán uzavírá smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizo-

váni. Příslušný vyšší odborový orgán uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně za 

odborové organizace sdružené v příslušné odvětvové odborové organizaci. Kolektivní 

smlouva vyššího stupně je závazná pro zaměstnavatele sdružené v organizaci 

zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela, pokud kód 

statistické klasifikace ekonomických činností těchto zaměstnavatelů na úrovni skupiny 

je stejný jako označení odvětví, pro něž je kolektivní smlouva vyššího stupně 

uzavřena, a pokud pro tyto zaměstnavatele není závazná jiná kolektivní smlouva 

vyššího stupně. Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro zaměstnavatele, 

který není členem organizace zaměstnavatelů, jež kolektivní smlouvu vyššího stupně 

uzavřela, pokud zaměstnavatel požádá smluvní strany o přistoupení ke smlouvě a 

smluvní strany s přistoupením souhlasí. Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná 

i pro zaměstnavatele v odvětví, na nějž byla závaznost smlouvy rozšířena všeobecně 

závazným právním předpisem (podrobněji viz kap. B.2.2). 

Nároky zaměstnanců, vyplývající z kolektivních smluv, jsou vymahatelné soudní 

cestou. 

B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

Od 31.12.2010 může k extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně na zaměst-

navatele v odvětví, v němž je tato smlouva uzavřena, dojít výlučně se souhlasem 

dotčených zaměstnavatelů, a to na základě právního předpisu Ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny SR, zveřejněného ve Sbírce zákonů SR. Podkladem zmíněného 

právního předpisu je společný písemný návrh smluvních stran kolektivní smlouvy 

vyššího stupně. 
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V roce 2010 mohlo k extenzi kolektivních smluv vyššího stupně prostřednictvím 

všeobecně závazného právního předpisu shora uvedeného ministerstva dojít i bez 

souhlasu zaměstnavatele, na nějž měla být závaznost smlouvy rozšířena. Tito 

zaměstnavatelé mohli informaci o návrhu na extenzi (který mohla předložit kterákoliv 

smluvní strana kolektivní smlouvy vyššího stupně) získat z obchodního věstníku a 

mohli podat námitky, které posuzovala resortní poradní komise složená paritně ze 

zástupců organizací odborů a zaměstnavatelů. 

V období od září 2007 do konce roku 2009 mohlo k extenzi dojít bez souhlasu 

zaměstnavatelů, na něž měla být závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně 

rozšířena, a to za předpokladu, že kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavřela za 

zaměstnavatele organizace zaměstnavatelů, jež v daném odvětví zaměstnávala 

největší počet zaměstnanců, nebo pokud ji za zaměstnance uzavřel příslušný vyšší 

odborový orgán, jenž v tomtéž odvětví zastupoval největší počet zaměstnanců. 

Extenzí dotčení zaměstnavatelé nebyli oprávněni podat námitky. K extenzi na základě 

ministerstvem vydaného právního předpisu mohlo dojít na návrh kterékoli smluvní 

strany kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

V období od dubna do září 2007 bylo ministerstvo oprávněno rozšířit - a to i 

bez návrhu smluvních stran - závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně na všechny 

zaměstnavatele s obdobným předmětem činnosti a obdobnými ekonomickými a 

sociálními podmínkami, na něž se nevztahovala uzavřená kolektivní smlouva přímo. 

K rozšíření mohlo dojít i bez souhlasu dotčených zaměstnavatelů. 

V období od prosince 2004 do dubna 2007 byla extenze uskutečnitelná pouze 

se souhlasem zaměstnavatele, na nějž měla být závaznost kolektivní smlouvy vyššího 

stupně rozšířena. V průběhu tohoto období se počet extenzí dramaticky snížil. V roce 

2004 došlo k rozšíření 8 kolektivních smluv vyššího stupně, v roce 2007 již nedošlo ani 

k jedné extenzi.352 Do prosince 2004 byla extenze platná i bez souhlasu 

zaměstnavatele dotčeného rozšířením závaznosti. 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, jak sociální partneři hledali všestranně 

vyvážený přístup k rozšiřování, jenž by vyhovoval pokud možno všem, anebo alespoň 

většině nároků na tento proces kladených  

S extenzí kolektivní smlouvy vyššího stupně souvisí i míra pokrytí zaměstnanců 

kolektivním vyjednáváním a kolektivními smlouvami. Nízká míra pokrytí souvisí i 

s dominancí kolektivního vyjednávání na úrovni podniku (zaměstnavatelské vyjedná-

vání) nad vyjednáváním probíhajícím na vyšší úrovni (multizaměstnavatelské 

vyjednávání). Tendence k decentralizaci kolektivního vyjednávání je typická zejména 

pro soukromý sektor.  

 

  

                                                           
352 Tomanová, V., Moje vystúpenie..., 5.10.2011, dostupné z:  
http://www.vieratomanova.sk/vystupenie-poslankyne-nr-sr-viery-tomanovej. 

http://www.vieratomanova.sk/vystupenie-poslankyne-nr-sr-viery
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Podíl zaměstnanců soukromého, resp. veřejného sektoru, krytých kolektivními 

smlouvami, podle úrovně kolektivního vyjednávání, a to na Slovensku, v Polsku a 

v ČR, ve srovnání s EU-27 (v roce 2009; v procentech z celkového počtu zaměstnanců 

soukromého, resp. veřejného sektoru krytých jakoukoli kolektivní smlouvou) 

 Podnikové kolektivní smlouvy Kolektivní smlouvy vyššího stupně 

soukromý sektor veřejný sektor soukromý sektor veřejný sektor 

Polsko  95  55  4  45 

Slovensko  87  58  13  41 

EU-27  44  26  56  75 

 

Ukazuje se,353 že většina nových členských zemí EU včetně Slovenska přinesla 

do EU nárůst diverzity v úrovni pokrytí kolektivním vyjednáváním a přispěla k posílení 

tzv. „low coverage camp“ (skupiny států s nízkým pokrytím zaměstnanců kolektivním 

vyjednáváním a kolektivními smlouvami).  

B.2.3 Pracovní spory 

Systém soudnictví ve SR nezná pracovní soudy. Pracovní spory rozhodují 

obecné soudy (soudci, jež řeší občanskoprávní záležitosti). Podle převažujících 

právních názorů v zásadě není vyloučeno, aby se smluvní strany domluvily, že v jejich 

případě bude spor rozhodovat namísto obecného soudu konkrétní (stranami zvolený) 

arbitrážní soud. Tato možnost však není ve slovenském právním řádu jednoznačně 

ukotvena a v praxi není využívána. 

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Pracovní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mohou skončit 

vzájemnou dohodou stran, například písemnou dohodou o narovnání. Zákon připouští i 

možnost mediačního řízení, které ale není zatím v praxi využíváno.  

K rozhodování pracovněprávních sporů soudní cestou je na prvním stupni 

příslušný okresní soud podle místa bydliště nebo sídla odpůrce. Odvolat proti 

rozhodnutí okresního soudu se lze u příslušného nadřízeného krajského soudu. 

V případech stanovených zákonem je možné i dovolání k Nejvyššímu soudu SR. Soudy 

při svém rozhodování postupují podle obecných ustanovení občanského soudního 

řádu. 

Důkazní břemeno je na straně navrhovatele, s výjimkou případů týkajících se 

diskriminace v zaměstnání, kdy je v souladu s právem EU důkazní břemeno na straně 

žalovaného. 

V některých pracovněprávních sporech je navrhovatel osvobozen od soudního 

poplatku a není povinen ho uhradit ani v případě, že soud prohraje. Osvobozen od 

soudního poplatku je navrhovatel při soudním řízení o náhradu škody v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, při soudním řízení o určení neplatnosti 

                                                           
353 Např. komparativní studie autorů Traxler, F. - Behrens, M.: Collective bargaining coverage and extension 
procedures, European Industrial Relations Observatory (EIRO) on-line. (ID: TN0212102S). European 
Foundation for Improvement Living and Working Condition, Dublin, Ireland. 8-12-2002. http://www. 
eurofound.europa.eu/eiro/2002/12study/tn02121s.htm; překlad Barošová, M. Inštitút pre výskum práce 
a rodiny. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12study/tn02121s.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/12study/tn02121s.htm
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rozvázání pracovního poměru a v případě uplatnění nároků z neplatného rozvázání 

pracovního poměru.  

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanci nebo zaměstnavatelé poškození v 

důsledku porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, mohou svá 

práva uplatnit u soudu a také to, že spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o 

nároky z pracovněprávních vztahů projednávají a rozhodují soudy. Zaměstnavatelé 

nesmějí znevýhodňovat a poškozovat zaměstnance v souvislosti s uplatňováním svých 

práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 

Nejčastějšími pracovními spory jsou spory o neplatnost ukončení pracovního 

poměru a o uplatnění nároků, jež z nich vyplývají, které iniciuje zaměstnanec. 

Obecně lze konstatovat, že slovenské soudy dbají na ochrannou funkci 

pracovního práva a jeho judikaturu posilují, a to zejména pokud jde o okamžité 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Relativně zdrženlivé jsou 

soudy naopak při rozhodování „diskriminačních“ kauz.  

B.2.3.2 Kolektivní pracovní spory, jejich formy a frekvence 

Zákon o kolektivním vyjednávání definuje kolektivní spory jako (i) spory o 

uzavření kolektivní smlouvy a (ii) spory o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze 

kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům. V případě sporů o plnění 

závazků kolektivní smlouvy, z nichž vznikají nároky jednotlivých zaměstnanců, jde o 

individuální pracovní spory.  

Pro řešení kolektivního pracovního sporu se mohou smluvní strany dohodnout 

na osobě zprostředkovatele. Pokud se smluvní strany na osobě zprostředkovatele 

nedohodnou, určí na žádost kterékoli ze smluvních stran zprostředkovatele 

evidovaného v seznamu kvalifikovaných uchazečů Ministerstvo práce, sociálních věcí a 

rodiny SR, jež příslušnou databázi vede. Zprostředkovatel navrhne stranám řešení jejich 

sporu a zdůvodní je. Řízení před zprostředkovatelem se považuje za neúspěšné, 

jestliže spor není vyřešen dohodou stran do 30 dnů. Náklady řízení před zprostřed-

kovatelem hradí každá ze smluvních stran jednou polovinou. Náklady zprostředkova-

tele představují zejména jeho odměna a cestovní náhrady. Jestliže se strany 

nedohodnou se zprostředkovatelem na odměně, patří zprostředkovateli odměna podle 

prováděcího předpisu ministerstva. 

Pokud bylo řízení před zprostředkovatelem neúspěšné, smluvní strany sporu 

mohou po vzájemné dohodě požádat o rozhodnutí ve sporu rozhodce. Rozhodce 

stanoví a jejich seznam vede ministerstvo.  

Nedohodnou-li se strany sporu na rozhodci a jde-li o spor o uzavření kolektivní 

smlouvy na pracovišti, kde je zakázáno stávkovat, nebo o spor o plnění závazků z 

kolektivní smlouvy, určí rozhodce na návrh kterékoliv ze smluvních stran ministerstvo. 

Nedohodnou-li se strany sporu na rozhodci a jde-li o spor o uzavření kolektivní smlouvy 

na pracovišti, kde lze stávkovat, může být vyhlášena stávka. Rozhodčím nemůže být 

osoba, jež byla v tomtéž sporu zprostředkovatelem. Náklady řízení před rozhodcem 

hradí ministerstvo. Rozhodnutí rozhodce je pro strany sporu závazné. Doručením 

rozhodnutí rozhodce smluvním stranám ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy je 

smlouva uzavřena (toto rozhodnutí nelze zrušit ani změnit). Rozhodnutí rozhodce lze 

zrušit, pouze pokud jde o rozhodnutí týkající se plnění závazků z kolektivní smlouvy 

nebo je-li rozhodnutí rozhodce v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními 

smlouvami. V takovém případě přísluší pravomoc zrušit rozhodnutí rozhodce soudu, a 
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to na návrh kterékoli strany sporu. Příslušným k rozhodnutí je krajský soud svým 

usnesením, proti němuž není přípustné odvolání ani obnova řízení. Pokud soud 

rozhodnutí rozhodce zrušil, rozhodne o sporu tentýž rozhodce (kromě případu, kdy 

s tím nesouhlasí jedna ze stran, případně obě strany sporu, nebo není-li to z jiných 

důvodů možné; potom ministerstvo ustanoví jiného rozhodce). Rozhodce je přitom 

vázán právním názorem soudu. Pravomocné rozhodnutí rozhodce (tj. rozhodnutí, jež 

žádná ze smluvních stran sporu v 15denní lhůtě nenapadla, nebo které soud potvrdil) 

je soudně vykonatelné. 

Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani s využitím řízení před zprostřed-

kovatelem a strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní 

prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka. Stávka ve sporu 

o uzavření podnikové kolektivní smlouvy může být vyhlášena, jestliže s ní souhlasí 

nadpoloviční většina hlasujících zaměstnanců, jichž se má tato kolektivní smlouva 

týkat, za předpokladu, že se hlasování účastní alespoň polovina všech zaměstnanců. 

Obdobně stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně lze vyhlásit, 

jestliže se stávkou souhlasí nadpoloviční většina hlasujících zaměstnanců, jichž se má 

kolektivní smlouva vyššího stupně týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastní 

alespoň polovina všech zaměstnanců u zaměstnavatele. Zákon o kolektivním 

vyjednávání stanoví další podmínky, jež musí být splněny, aby se stávka uskutečnila 

v souladu se zákonem. Zaměstnavatel, organizace zaměstnavatelů nebo prokurátor 

mohou podat návrh na určení nezákonnosti stávky ke krajskému soudu, v jehož 

obvodu má sídlo příslušný odborový orgán, proti němuž tento návrh směřuje. Jestliže 

soud rozhodne, že stávka je nezákonná, (i) účast zaměstnance na stávce se považuje 

za neomluvenou absenci v zaměstnání (což je důvodem pro ukončení pracovního 

poměru bez nároku na odstupné) a (ii) odborová organizace, jejíž orgán stávku 

vyhlásil, odpovídá zaměstnavateli za škodu, která mu takovou stávkou vznikla. Jestliže 

je stávka v souladu se zákonem, považuje se účast na ní za omluvenou nepřítomnost 

v zaměstnání, zaměstnavatel nesmí jako náhradu přijímat na místa účastníků stávky 

jiné pracovníky a za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou účastník 

stávky zaměstnavateli neodpovídá. Obdobná ustanovení platí i o výluce. 

Ve smyslu odst. 4 čl. 37 Ústavy SR je zaručeno právo na stávku s tím, že 

podmínky stanoví zákon. Tohoto ústavního práva nepožívají soudci, prokurátoři, 

příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů a příslušníci a zaměstnanci požární 

ochrany a záchranných sborů. Výše uvedené podmínky stanovené zákonem o 

kolektivním vyjednávání jsou odborníky považovány za příliš omezující samotné právo 

na stávku. Argumentace obvykle spočívá v tom, že stávka by měla být legitimním 

prostředkem i v jiných případech než jen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 

Skutečnost, že zákonodárce nepřijal jiný zákon, který by určoval podmínky stávky, jak 

to předpokládá ústava, nelze interpretovat tak, že právo na stávku přísluší pouze ve 

sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Riziko, že soud rozhodne o nezákonnosti stávky a 

odborovému orgánu tak vznikne povinnost nahradit škodu v souvislosti se stávkou a 

že zaměstnavatel získá důvod k ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, 

zřejmě způsobuje, že odbory se doposud - obdobně jako zaměstnavatelé - nedomáhaly 

přijetí obecného zákona (lex generalis) o stávce, který by upravoval podmínky stávek 

vyhlášených a konaných i z jiných důvodů než ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 

Na základě zákoníku práce a podle zákona o kolektivním vyjednávání v platném 

znění je oprávněn vyhlásit stávku pouze příslušný odborový orgán. Podle zákoníku 

práce jsou zástupci zaměstnanců kromě odborových orgánů i zaměstnanecká rada, 

respektive zaměstnanecký důvěrník, ovšem tito zástupci zaměstnanců nemají ze 

zákona právo stávku vyhlásit ani její konání koordinovat.  
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Ke stávkám dochází v SR poměrně zřídka a pro hospodářství země 

nepředstavují zásadní problém (s určitou výjimkou stávky lékařů v roce 2011). 

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Nejvýznamnějšími organizacemi zaměstnavatelů v SR jsou Asociace zaměstna-

vatelských svazů a sdružení SR (AZZZ SR) a Republiková unie zaměstnavatelů (RÚZ). 

Jsou členy Hospodářské a sociální rady SR a společně s Konfederací odborových svazů 

(KOZ SR) jsou tak i hlavními aktéry sociálního dialogu na národní úrovni.  

AZZZ SR je nejstarší vrcholovou zaměstnavatelskou organizací v SR. Jako svou 

prioritu dlouhodobě deklaruje snahu vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj 

podnikání na Slovensku a ochranu a prosazování společných zaměstnavatelských, 

podnikatelských a obchodních zájmů svých členů zejména v třístranných jednáních se 

sociálními partnery na národní úrovni, ale i s orgány státní správy a odborovými 

orgány na všech úrovních kolektivního vyjednávání. AZZZ SR vznikla na počátku 

transformačního procesu, kdy podnikatelské prostředí v SR bylo roztříštěné. Sílila 

potřeba jednotného zastoupení podnikatelů a zaměstnavatelů v tripartitních jednáních 

na federální i národní úrovni, což vedlo k založení Koordinační rady podnikatelských 

svazů a sdružení (1990), a z ní se v roce 1991 konstituovalo zájmové sdružení AZZZ 

SR. Členy jsou zaměstnavatelské subjekty a podnikatelé působící v oblasti průmyslu, 

dopravy, zemědělství, potravinářství, obchodu, služeb, zdravotnictví a cestovního 

ruchu. 

Republiková unie zaměstnavatelů (RÚZ) vznikla v roce 2004 s deklarovaným 

cílem prosazovat společné zaměstnavatelské zájmy a podnikatelská práva a svobody 

svých členů a chránit je před opatřeními vedoucími ke zhoršování rovnoprávného 

tržního podnikatelského prostředí. Jak vyplývá z programových dokumentů i praktické 

činnosti, RÚZ analyzuje a vyhodnocuje legislativní podmínky podnikání na Slovensku 

s důrazem na praktické zkušenosti svých členů, jejichž společný postup koordinuje. 

K jejím hlavním úkolům patří také aktivní účast na tvorbě a realizaci hospodářské a 

sociální politiky státu či na přípravě a tvorbě právních předpisů, které se týkají 

důležitých společných zájmů zaměstnavatelů, zejména v oblasti pracovněprávní, 

sociální, daňové a mzdové. Spolupracuje se státními orgány a orgány územní 

samosprávy, s reprezentativními sdruženími odborových svazů, s obchodními a 

průmyslovými komorami, jakož i s jinými organizacemi zastupujícími podnikatele a 

zaměstnavatele doma i v zahraničí. 

Jejími členy jsou zaměstnavatelská sdružení ze všech hospodářských odvětví, 

například z průmyslových odvětví, stavebnictví, energetiky, sektoru obchodu, služeb, 

cestovního ruchu, bankovnictví, IT sektoru, zdravotnictví a podobně. RÚZ sdružuje jak 

malé firmy, tak i společnosti patřící k největším zaměstnavatelům na Slovensku, 

například U. S. Steel, Slovnaft, Siemens, COOP Jednota Slovensko, Tesco, 

Hornonitrianske bane a mnohé další. 
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Významným zaměstnavatelským sdružením, které ale není členem národní 

tripartity, je Klub 500. Jde o neziskové občanské sdružení, jehož prvořadým cílem je 

ochrana zájmů podnikatelů na Slovensku. Sdružuje slovenské majitele firem s více než 

500 zaměstnanci. Klub 500 vznikl v dubnu 2002, na jeho založení se dohodly velké 

firmy jako SCP Ružomberok, Doprastav, Matador, Duslo Šaľa a další. Zakladatelé 

zdůvodňovali potřebu jeho existence jednak neefektivností stávajících zaměstnavatel-

ských sdružení při prosazování opatření ke zlepšování podnikatelského prostředí, 

jednak snahou podpořit vládu SR a parlament předkládáním koncepčních materiálů, 

analýz, jakož i odborným potenciálem vycházejícím z dlouhodobé praxe z oblasti 

podnikání. Jako hlavní cíle si stanovili chránit zájmy soukromého podnikání, přispět ke 

zlepšení podnikatelského prostředí na Slovensku, účastnit se legislativního procesu 

předkládáním připomínek k připravovaným legislativním návrhům a aktivně se podílet 

na tvorbě právních norem. 

Klub 500 na svém zasedání 29. dubna 2004 v Bratislavě rozhodl o vystoupení 

z AZZZ SR. Podle tiskového prohlášení jeho představitelů vedla k tomuto rozhodnutí 

skutečnost, že asociace dlouhodobě neplnila základní povinnosti při obhajobě práv 

zaměstnavatelů. Klub 500 se též rozhodl, že nevstoupí ani do RÚZ, ale bude nadále 

sledovat vývoj v oblasti organizací zaměstnavatelů. 

C.1.2 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

Zaměstnavatelskými konfederacemi působícími na národní úrovni jsou již shora 

zmíněné AZZZ SR a RÚZ.  

AZZZ SR je zájmovým sdružením s právní subjektivitou. Ochranu a prosazování 

zaměstnavatelských, podnikatelských a obchodních zájmů svých členů zajišťuje 

především: 

- účastí na třístranných jednáních v tripartitě s odbory a ústředními orgány státní 

správy o otázkách hospodářské a sociální politiky a dalších otázkách, jež jsou 

předmětem kolektivního vyjednávání a uzavírání dohod včetně Generální dohody, 
 

- ve vztahu k Národní radě SR, vládě SR a dalším ústředním orgánům státní správy, 

k zastupitelským sborům a místním samosprávám, ústředním orgánům odborových 

organizací, Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů, Mezinárodní organizaci práce, 

Mezinárodnímu Kongresu průmyslníků a podnikatelů a také ve vztahu k veřejnosti 

doma i v zahraničí. 

V rámci své činnosti zejména: 

 koordinuje aktivity svých členů při řešení otázek společného zájmu a při přípravě 

společných stanovisek 
 

 vyjadřuje se k návrhům zákonů a dalších právně závazných předpisů, jež se týkají 

zájmů zaměstnavatelů 
 

 koordinuje činnost zaměstnavatelských orgánů v regionech a zastupuje zájmy 

zaměstnavatelů v Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny a v dalších veřejnoprávních 

orgánech a institucích 
 

 předkládá vlastní návrhy a lobuje v procesu přípravy a přijímání závažných politicko-

hospodářských rozhodnutí na národní i mezinárodní úrovni 
 

 pomáhá podnikatelské sféře zapojit se do zahraničněobchodní výměny a aktivně 

spolupůsobí v procesu formování obchodní diplomacie SR 
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 podporuje aktivity svých členů prostřednictvím informační nabídky 
 

 vyvíjí výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost a organizuje odborné akce, 

semináře a konference 
 

 zastupuje své členy v mezinárodních organizacích IOE, ILO, MKPP a dalších, organi-

zuje spolupráci s partnerskými podnikatelskými a zaměstnavatelskými institucemi 

v zahraničí a zajišťuje prezentaci svých členů i svou vlastní prezentaci v zahraničí 
 

 zajišťuje informovanost o svých zásadních krocích a stanoviscích na veřejnosti a 

snaží se o získání důvěry a porozumění ze strany slovenské veřejnosti. 

V současné době sdružuje AZZZ celkem 21 zaměstnavatelských svazů. Členství 

v AZZZ SR je dobrovolné a členem se může stát každá organizace sdružující 

zaměstnavatelské subjekty, jež má reprezentativní charakter, celoslovenskou 

působnost a zpravidla uzavírá kolektivní smlouvy. Vedle toho tvoří členskou základnu 

AZZZ SR také významné individuální zaměstnavatelské subjekty přímo, jde-li o 

právnické osoby registrované na území SR a členy některého z členských svazů AZZZ 

SR. 

RÚZ (viz též výše) nesubstituuje činnost svazů v oblasti jejich působnosti, ale 

zdůrazňuje jejich svébytné postavení a usměrňuje je k větší samostatnosti a 

akceschopnosti. V souladu se stanovami neprosazuje stanoviska, jež nezískala podporu 

podstatné většiny členů. RÚZ tvoří v současné době 25 svazů a 16 individuálních 

členů, jež zaměstnávají více než 230 tisíc zaměstnanců. Portfolio členské základny RÚZ 

představuje více než 1 300 podnikatelských subjektů a pokrývá všechny segmenty 

slovenského hospodářství. 

Podle informací (Cziria, L., 2010) se shora zmíněné vrcholové organizace 

zaměstnavatelů kolektivního vyjednávání neúčastní a obvykle ani nekoordinují 

kolektivní vyjednávání svých členů, a to ani na odvětvové, ani na podnikové úrovni. 

Neposkytují svým členům ani v této oblasti jejich činnosti podporu.  

C.1.3 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů 

V roce 2010 bylo evidováno 45 odvětvových zaměstnavatelských asociací 

působících v rámci výše zmíněných vrcholových organizací zaměstnavatelů. Tyto 

odvětvové asociace sdružují zaměstnavatele téměř ve všech odvětvích a pokrývají jak 

větší, tak i menší sektory národního hospodářství SR. Do roku 2008, než vystoupil z 

RÚZ, figuroval mezi členy zastřešujících národních zaměstnavatelských asociací 

například Zväz priemyslu SR (ZP SR), největší a nejvýznamnější odvětvová organizace 

zaměstnavatelů, sdružující v roce 2009 celkem 12 průmyslových zaměstnavatelských 

asociací zahrnujících většinu významných podniků průmyslové výroby s cca 100 000 

zaměstnanci, a dále 4 samostatné podniky. Naopak Zväz kožiarskeho a obuvníckeho 

priemyslu SR (ZKOP SR) sdružoval v roce 2007 12 samostatných podniků s celkem 

4500 zaměstnanci.  

V SR působí pouze malý počet organizací zaměstnavatelů, sdružujících 

zaměstnavatele bez ohledu na odvětvové hledisko. Uvést lze například Slovenský 

živnostenský zväz (SŽZ), který sdružuje samostatně podnikající řemeslníky. 

Některé významné organizace zaměstnavatelů nejsou členy žádné vrcholové 

organizace zaměstnavatelů. Například Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR), 

Zväz strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR), Združenie automobilového priemyslu SR 

(ZAP SR). 
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V dubnu 2004 vystoupil z RÚZ odvětvově profilovaný Zväz zamestnávateľov 

dopravy, pôšt a telekomunikácií (ZZDPT). Po svém odchodu byl ZZDPT přejmenován 

na Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií (UDPT SR), která nevstoupila do žádné 

vrcholové organizace zaměstnavatelů. V roce 2007 sdružovala UDPT SR podniky ve 

veřejném i v soukromém sektoru s cca 59 000 zaměstnanci a snažila se o rozšíření 

své členské základny, aby se mohla účastnit jednání národní tripartity (pro účast v 

tripartitě je třeba disponovat členskou základnou sestávající z členů zaměstnávajících 

úhrnem 100,000 zaměstnanců). To se však UDPT SR nepodařilo, proto v roce 2008 

vstoupila tentokrát do jiné vrcholové organizace zaměstnavatelů, a to do AZZZ SR 

(Cziria, L., 2010). 

C.1.4 Zaměstnavatelské sdružování v segmentu malých a 
středních podniků 

Obecně lze konstatovat, že kolektivní vyjednávání i uzavírání kolektivních smluv 

v malých a středních podnicích je Achillovou patou systému sociálního partnerství na 

Slovensku. Slovenský živnostenský svaz, v jehož rámci jsou nejčastěji (pokud vůbec) 

živnostníci a malí samostatní podnikatelé formálně organizováni, je sice součástí AZZZ 

SR, ale ani svaz sám ani sdružení zaměstnavatelé se aktivně sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání na národní nebo odvětvové úrovni neúčastní. Zejména 

v malých, ale i ani ve většině středních podniků ke sjednávání kolektivních smluv 

nedochází, a to i z důvodu neexistence sociálního partnera, především odborové 

organizace (odborová organizovanost v segmentu malých a středních podniků je nízká 

a sociální dialog méně vyvinutý než ve velkých společnostech, kolektivními smlouvami 

je podle odhadů (Cziria, L, 2011) kryto méně než 10 % zaměstnanců). Pokud 

zaměstnavatelé v malých a středních podnicích vzniku odborů přímo nebrání (což je 

na Slovensku kvalifikováno jako jednání v rozporu se zákonem a nese s sebou riziko 

možných sankcí), rozhodně jejich vznik a působení nepodporují ani ve svých podnicích 

a provozech neiniciují kolektivní vyjednávání. 

Statistické údaje o členství malých a středních podniků v organizacích 

zaměstnavatelů nejsou k dispozici. Podle Cziria, L. (2011) reprezentuje zájmy malých 

a středních podniků především Slovenský živnostenský svaz (SŽZ), člen AZZZ SR, 

který zastupuje více než 380 000 samostatných podnikatelů. Podíl malých a středních 

podniků v rámci členské základny SŽZ je cca 6 %. Členství malých a středních 

podniků v organizacích zaměstnavatelů je podle Cziria, L. (2011) odhadováno na cca 

10 %.  

C.1.5 Zaměstnavatelské sdružování v segmentu nadnárodních 
organizací 

Zástupci zaměstnanců, zejména odborové svazy musí na kolektivní vyjednávání, 

jakož i na uzavírání kolektivních smluv, zpravidla opakovaně zvát právě 

zaměstnavatelské subjekty v nadnárodních společnostech.354  

  

                                                           
354 Relevantní výzkumy, jakož i údaje v této oblasti na Slovensku zatím chybí. 
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C.1.6 Účast organizací zaměstnavatelů v legislativním procesu 

Poradním a koordinačním orgánem vlády SR v oblasti legislativy je Legislativní 

rada vlády SR. Zaměstnavatelská sdružení (AZZZ SR, RÚZ, Klub 500), jakož i odbory 

(KOZ SR) v ní své zastoupení nemají. 

Do legislativního procesu se organizace zaměstnavatelů i zaměstnanců zapojují 

prostřednictvím připomínkového řízení, a to na základě Legislativních pravidel vlády SR 

(v platném znění schváleno usnesením vlády SR z 6. července 2011 č. 472), jež 

stanoví, že předkladatel návrh zákona projedná v připomínkovém řízení s příslušnými 

orgány a institucemi. 

V souladu s článkem 13355
 uvedených pravidel předkladatel zveřejní návrh 

zákona na připomínkové řízení na portálu právních předpisů a současně 

prostřednictvím portálu zašle zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům zaměstnanců 

elektronicky zprávu o zveřejnění návrhu zákona v souladu s § 3 zákona č. 103/2007 

Z. z., o třístranných konzultacích na celostátní úrovni (tzv. zákon o tripartitě). 

AZZZ SR a RÚZ jsou spolu s KOZ SR členy Hospodářské a sociální rady SR, tzv. 

„velké tripartity“, tedy hlavními aktéry sociálního dialogu na centrální úrovni a partnery 

vlády při konzultacích o ekonomických a sociálních záležitostech. Na půdě tripartity se 

vyjadřují i k návrhům zákonů, zejména v sociální a mzdové oblasti. V souladu 

s právním řádem SR ovšem vláda SR nemůže garantovat, že se stanoviska a návrhy 

sociálních partnerů skutečně promítnou do příslušných zákonů vzhledem k tomu, že 

jejich schvalování je výlučně v pravomoci Národní rady SR a poslanci NR SR - členové 

Parlamentu nejsou stanoviskem tripartity nijak vázáni.  

Jelikož právní závaznost mají v SR kolektivní smlouvy uzavřené na podnikové a 

odvětvové úrovni, mohou se zaměstnavatelé i zaměstnanci jejich prostřednictvím 

účastnit v procesu tvorby a přijímání normativních aktů.  

C.1.7 Členství organizací zaměstnavatelů v evropských organiza-
cích 

AZZZ SR je členem Mezinárodní organizace zaměstnavatelů v Ženevě (angl. 

„International Organization of Employers“) a Mezinárodní organizace práce, 

Mezinárodního kongresu průmyslníků a podnikatelů („International Congress of 

Industrialists and Enterpreneurs“). 

RÚZ je členem Unie evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazů 

(angl. „Union of Industrial and Employers‘ Confederations of Europe“). 

  

                                                           
355 (citace): „Připomínkové řízení k návrhu zákona je vedeno i s vyššími územními celky, se Sdružením měst 
a obcí Slovenska, Unií měst Slovenska, hlavním městem SR Bratislavou, s městy, jež jsou sídly kraje, a 
s orgány a institucemi, jimž se ukládají úkoly nebo jichž se problematika návrhu zákona týká, jakož i 
s veřejností, a to ještě před předložením návrhu zákona na jednání vlády.“ (Legislativní pravidla vlády, odst. 
3, čl. 13).  
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C.2 Odbory 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Počátkem transformačního procesu v roce 1990 KOZ SR reprezentovala 2,4 

milionu zaměstnanců (téměř 100 % odborová organizovanost), koncem roku 1993 

klesl počet odborově organizovaných na 1,5 milionu, v roce 1998 počet členů KOZ SR 

činil asi 850 tisíc, po roce 2007 již nedosahuje ani 500 tisíc členů. Poměr odborářů 

k počtu všech zaměstnanců klesl pod 20 % a trend poklesu odborové organizovanosti 

pokračuje. 

Odborová organizovanost se snižovala v důsledku restrukturalizace ekonomiky 

(zejména v důsledku rozpadu velkých podniků, změny struktury pracovních sil a růstu 

nezaměstnanosti), ale také jako důsledek nedostatečné zpětné vazby mezi vedením 

KOZ SR a členskou základnou a nepružné reflexe největších problémů členů odborů ze 

strany odborových předáků.
356

 Mimořádně nízká míra formální odborové organizova-

nosti je v SR zejména u mladých lidí. 

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 
vývojové trendy 

Po roce 1989 se na Slovensku relativně rychle vytvořily formální institucionální a 

legislativní předpoklady pro fungování sociálního partnerství a sociálního dialogu. Tyto 

instituce však v tomto období nevznikly ze spontánní potřeby či tlaku občanské 

společnosti „zdola“, ale vytvořila je zejména vláda „shora“, a rovněž tak nikoliv tlak 

občanské společnosti nebo členské základny odborů, ale vláda (de facto i de iure) 

garantovala odborům výhradní postavení v oblasti reprezentaci zájmů zaměstnanců. 

Na druhé straně však ani občanská společnost v širším (národním) kontextu ani 

zaměstnanci v užším smyslu (na úrovni podniků či hospodářských odvětví) nevytvořili 

žádné alternativní instituce nebo aktéry. Odbory stojící mimo KOZ SR jsou doposud 

početně mnohem slabší, nejsou reprezentativní de iure (nesplňují podmínky 

reprezentativnosti definované zákonem o tripartitě, resp. jejím statutem) a rovněž de 

facto nejsou dostatečně legitimizovány a podporovány zaměstnanci, aby mohly působit 

jako jejich reprezentant v systému sociálního partnerství a sociálního dialogu. 

Slovenské odbory jako zájmové skupiny na první pohled disponují či dispono-

valy důležitými zdroji vlivu. Počátkem postsocialistické transformace disponovaly 

jednotnou odborovou centrálou s vybudovanou organizační strukturou a s mohutnou 

členskou základnou, institucionální a legislativní rámec jim umožňoval a umožňuje 

participaci na rozhodovacích procesech na všech úrovních, majetek a finanční příjmy
357

 

jim poskytovaly a poskytují finanční nezávislost a autonomii. Vzniká tedy otázka, proč 

byl a je doposud odborový vliv na společenské dění i na dění v podnicích relativně 

                                                           
356 Například mezinárodní výzkum „Research The Quality of Working life in the Electronic Industry“ na 
Slovensku ukázal, že slovenští zaměstnanci jako nejdůležitější úkol slovenských odborů, resp. jako své 
největší očekávání ve vztahu k odborům označili: růst mezd (v r. 2000 to považovalo za primárně důležité 
90,6 % zaměstnanců-členů odborů) a jistotu zaměstnání (87 %). Pouze 18 % z celkového počtu 
slovenských zaměstnanců-členů odborů považovalo za velmi důležité zvýšení vlivu odborů. (Čambáliková, 
M., 2003). 
357 Odbory zdědily majetek bývalého Revolučního odborového hnutí (ROH), který je dnes spravován 
Jednotným majetkovým fondem. 
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slabý. Jejich reálná slabost podle všeho paradoxně vyplývala z jejich (formální) síly. 

Monopolní přístup k participaci na rozhodování v očích veřejnosti (včetně řadových 

členů odborů) znamenal výhradní odpovědnost rovněž za negativní důsledky 

nevyhnutelných reforem v oblasti trhu práce, v sociální a ekonomické oblasti a v oblasti 

(ne)zaměstnanosti, zejména v prvních letech transformace. Slovenské odbory se snad 

až příliš soustředily na „velkou politiku“; na nevykrystalizované politické scéně se pro 

veřejnost ne vždy čitelně a pro obhajobu zájmů zaměstnanců ne zcela efektivně 

spojovaly s různými politickými stranami. Vedení KOZ SR na národní úrovni „bojovalo 

za demokracii“ či za „styl vládnutí“, z hlediska svých členů však při vyjednávání o 

mzdách často selhávalo a zanedbávalo podnikovou úroveň. Pro zaměstnance však 

právě tato podniková úroveň byla prioritní - právě angažovanost na podnicích 

očekávali zaměstnanci od odborů a řadoví odboráři od svých předáků. Nenaplnění 

těchto očekávání vedlo k prohloubení odcizení mezi vedením a členskou odborovou 

základnou a k narušení důvěry v odbory jakožto instituci, která efektivně a nezištně 

obhajuje zájmy zaměstnanců. Dokonce i úsilí KOZ SR o zvyšování vlivu odborů 

institucionální či legislativní cestou byly často chápány (a rovněž mediálně interpreto-

vány) jako něco, co je výhodné pro odborové funkcionáře, avšak nedůležité pro 

zaměstnance. Vedení odborů se nedařilo dostatečně mobilizovat vlastní členskou 

základnu. (Čambáliková, M. 2008, s. 69-70). 

C.2.2.1 Vrcholové odborové centrály 

Právo svobodně se sdružovat pro ochranu hospodářských a sociálních zájmů 

není ve smyslu Dohody MOP č. 87/1948 a Ústavy SR omezeno na působení základních 

odborových organizací a odborových svazů. Tato sdružení mohou zakládat federace a 

konfederace a vstupovat do nich. Na Slovensku sice působí několik odborových ústředí 

(Konfederace umění a kultury, Nezávislé křesťanské odbory Slovenska, Nezávislá 

odborová sdružení techniků a dělníků aj.), ale svým vlivem, významem i počtem členů 

jsou marginální. Nejvlivnější a nejpočetnější zastřešující vrcholovou odborovou 

ústřednou na Slovensku je již zmiňovaná KOZ SR. Tato rozhodující vrcholová odborová 

centrála se profiluje jako svobodná, samostatná, dobrovolná, otevřená, nadstranická, 

nezávislá a demokratická organizace, která sdružuje rovnoprávné odborové svazy a jim 

naroveň postavená odborová sdružení v SR. KOZ SR sdružuje prostřednictvím 

odborových svazů odboráře bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, pohlaví, sociálního 

původu, věku, náboženství, povolání, politických nebo jiných názorů, stranické 

příslušnosti, příslušnosti k národnosti nebo jiného postavení. 

Vznik KOZ SR úzce souvisí se zrušením Revolučního odborového hnutí (ROH), 

k němuž došlo na zakládajícím sjezdu ČSKOS ve dnech 2. až 3. března 1990 v Praze. 

Ještě před konáním tohoto sjezdu byla 1. března 1990 v Bratislavě založena Slovenská 

odborová centrála - Nezávislé slovenské odbory, která je bezprostředním předchůdcem 

KOZ SR. Na KOZ SR byly Nezávislé slovenské odbory přejmenovány na odborovém 

sjezdu 10. dubna 1990. Ve smyslu programu KOZ SR přijatého na 1. sjezdu KOZ SR 

bylo hlavním cílem nově založené odborové centrály zaujmout pevné postavení ve 

struktuře nestátních organizací a důsledně prosazovat odborovou politiku zaměřenou 

na upevnění a rozšiřování základních demokratických práv občanů se zvláštním 

zřetelem na ochranu zájmů a práv odborářů. Dlouhodobým deklarovaným cílem KOZ 

SR je upevnění sociálních jistot, efektivní zaměstnanost, přiměřené pracovní podmínky 

a spravedlivá odměna za vykonanou práci umožňující důstojnou životní úroveň.  

Členství v KOZ SR je dobrovolné. Podle čl. 8 Stanov KOZ SR je podmínkou 

vzniku členství v konfederaci písemná žádost, v níž žadatel projeví souhlas se 
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stanovami a programem KOZ SR a zaváže se k plnění povinností vyplývajících 

z členství. Členství v KOZ SR vzniká rozhodnutím sněmu o přijetí.  

Odborové svazy sdružené v KOZ SR provádějí nezávislou odborovou politiku 

vůči státním orgánům, orgánům samosprávy obcí, měst a vyšších územních celků, ve 

vztahu k zaměstnavatelům, politickým stranám a hnutím a dalším subjektům 

společensko-politického systému. 

C.2.2.2 Odvětvové odborové svazy 

Odborové organizace v SR mají právo vytvářet nadpodnikové struktury, 

federace a konfederace, největší a nejvýznamnější odborovou ústřednou v SR je KOZ 

SR, sdružující v současné době všech 28 odvětvových odborových svazů - tzv. 

výrobních odborových svazů je 17, nevýrobních 11.358 

Odborové svazy představují oprávněný subjekt kolektivní smlouvy v širším slova 

smyslu, přičemž smluvním partnerem je příslušný výbor odborového svazu. Jeho 

partnerskou smluvní stranou při uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně je 

příslušný svaz zaměstnavatelů. Odborové svazy jsou v SR organizovány výhradně na 

odvětvovém principu. Sdružují zaměstnance určitého odvětví bez ohledu na jejich 

profesi. 

C.2.3 Účast odborových organizací v legislativním procesu 

Podmínky účasti odborových organizací v legislativním procesu jsou analogické 

s podmínkami pro účast organizací zaměstnavatelů v tomto procesu. Odborové 

organizace se do legislativního procesu zapojují prostřednictvím připomínkového řízení 

ve smyslu Legislativních pravidel vlády SR (blíže v kap. C.1.6). 

Odborové svazy v rámci účasti na odvětvovém sociálním dialogu připomínkují 

návrhy právních předpisů a jiných dokumentů příslušných resortních ministerstev 

v oblasti pracovněprávních vztahů, jakož i návrhy odborných resortních předpisů. 

Přímo se účastní jednání a předkládají vlastní návrhy, např. v Hospodářské a sociální 

radě SR, v odvětvových tripartitách a prostřednictvím KOZ SR. Odborové svazy svá 

rozhodnutí a stanoviska zpravidla přijímají na jednáních příslušných orgánů OS a 

zveřejňují je na své webové stránce, často s výzvou, aby se do legislativního procesu 

aktivně zapojily i základní organizace prostřednictvím předkládání vlastních stanovisek 

k předmětným návrhům. Odborové svazy na připomínkovém řízení participují zpravidla 

prostřednictvím KOZ SR anebo prostřednictvím příslušného rezortního ministerstva. 

KOZ SR v rámci meziresortního připomínkového řízení ve spolupráci s příslušným 

odvětvovým odborovým svazem připraví stanovisko, které potom předkládá resortnímu 

ministerstvu. V případě, že připomínkovaný právní předpis (návrh zákona, příp. jeho 

novela) je zařazen rovněž na jednání Hospodářské a sociální rady SR, připomínky KOZ 

                                                           
358 Mezi výrobní odborové svazy patří OZ KOVO, Integrovaný odborový svaz, OS pracovníků zemědělství na 
Slovensku, OS dřevo, lesy, voda, OS pracovníků obchodu a cestovního ruchu, OS dolů, geologie a naftového 

průmyslu, OS železničářů, Energeticko-chemický OS, Sdružení odborářů energetiky Slovenska, Slovenský 
odborový svaz sklářského průmyslu, OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, OS pracovníků vodní 
dopravy, OS potravinářů, Slovenský odborový svaz pracovníků polygrafie, Plynárenský OS, Slovenský 
odborový svaz pošt a telekomunikací, OS pošt a logistiky. Nevýrobní odborové svazy představují OS 
pracovníků školství a vědy na Slovensku, Slovenský OS zaměstnanců obrany, Slovenský OS veřejné správy, 
Slovenský OS zdravotnictví a sociálních služeb, OS hasičů, OS justice v SR, OS vězeňské a justiční stráže, 
OS policie v SR, OS pracovníků SAV, Slovenský OS svobodných povolání. 
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SR se na něm projednávají a předkládá je pověřený člen Hospodářské a sociální rady 

za KOZ SR. 

Možnost participace sociálních partnerů na legislativním procesu je na národní 

úrovni v praxi někdy limitována tím, že vláda předkládá své návrhy na jednání národní 

tripartity často ještě před ukončením meziresortního připomínkového řízení, nebo tím, 

že její zástupci v tripartitě ke stanovisku, k němuž na tripartitní půdě sociální partneři 

dospějí, v dalším průběhu legislativního procesu nepřihlédnou.
359

 

Ukazuje se, že příznivější než na národní úrovni (na půdě tzv. „velké tripartity“) 

je situace na úrovni odvětvové. Resortní ministerstva jako předkladatel návrhů 

postoupí příslušnému odvětvovému odborovému svazu legislativní návrhy zpravidla 

ještě v rámci vnitroresortního připomínkového řízení v dostatečném časovém 

předstihu. Na této úrovni ministerstva zpravidla vyzývají odborové svazy, aby zasílaly 

své návrhy a připomínky a nabízejí jim možnost účastnit se na přípravě pracovního 

návrhu zákona.  

Návrhy zákonů týkající se pracovních, ekonomických nebo sociálních podmínek 

zaměstnanců v daném hospodářském odvětví jsou rovněž předmětem jednání 

příslušné odvětvové tripartity ještě před jejich projednáním v Hospodářské a sociální 

radě. 

C.2.4 Členství odborů v evropských odborových centrálách 

KOZ SR je řádným členem Mezinárodní konfederace svobodných odborů (angl. 

„International Confederation of Free Trade Unions“) a Evropské odborové konfederace 

(angl. „European Trade Union Confederation“). Jako nejreprezentativnější organizace 

zaměstnanců byla zplnomocněna vládou SR zastupovat zájmy slovenských 

zaměstnanců na půdě Mezinárodní organizace práce. KOZ SR spolupracuje rovněž 

s Odborovým poradním výborem při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

Udržuje kontakty i s některými dalšími nevládními mezinárodními organizacemi - stala 

se například členem Mezinárodní federace sdružení pro vzdělávání pracujících. 

Prezident KOS SR Miroslav Gazdík je členem Výkonného výboru EOK, Generální rady 

Mezinárodní odborové konfederace a Panevropské generální rady PERC. Erika Bršelová 

je členkou byra a viceprezidentkou Výboru mladých EOK.  

Zástupci slovenských odborů i zástupci zaměstnavatelů jsou rovněž členy 

Evropského hospodářského a sociálního výboru. Působí také například v Evropské 

agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem v Bilbao, v Poradním 

výboru Evropské komise pro BOZP, v Poradním výboru EK pro sociální zabezpečení 

migrujících pracovníků, v Poradním výboru EK pro svobodu pohybu pracovníků, jakož i 

v Evropském středisku pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), či v síti právních 

expertů EOK NETLEX. 

  

                                                           
359 Konkrétně např. 17. června 2011 k návrhu zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se doplňuje zákon č. 
355/2007 Z. z., o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, přijala tripartita společné závěry. Ovšem 
předkladatel návrhu tohoto zákona ministr práce Jozef Mihál jej předložil na jednání vlády dne 17. 8. 2011 
bez ohledu na závěry tripartity k tomuto návrhu, tj. bez dohodnutých připomínek sociálních partnerů. Vůči 
tomu se odbory ostře ohradily a na protest z dalšího jednání tripartity, konaného dne 5. 9. 2011, odešly.  
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C.3 Reprezentace zájmů zaměstnanců na pracovišti 

V souladu se zákoníkem práce se zaměstnanci účastní při rozhodování 

zaměstnavatele, které se týká jejich ekonomických a sociálních zájmů, a to přímo 

nebo prostřednictvím příslušného odborového orgánu, zaměstnanecké rady nebo 

zaměstnaneckého důvěrníka. Cílem ve smyslu zákona je zabezpečení spravedlivých a 

uspokojivých pracovních podmínek Toto všeobecné ustanovení zákoníku práce je blíže 

konkretizováno v jednotlivých ustanoveních.  

Zaměstnanci mají na základě zákoníku práce právo na informace o hospodářské 

a finanční situaci zaměstnavatele a o předpokládaném vývoji jeho činnosti, a to 

srozumitelným způsobem a ve vhodném čase. Zaměstnanci mají právo se k těmto 

informacím a k připravovaným rozhodnutím vyjadřovat a podávat své návrhy. Toto 

právo zaměstnanců však naráží na obchodní tajemství, na právo zaměstnavatele 

neposkytovat informace, které jej mohou poškodit, jakož i na častý nezájem a 

neochotu zaměstnavatele tyto informace poskytovat. V praxi toto právo zaměstnanců 

a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatelů jsou ze strany zaměstnavatelů často 

pomíjeny, obdobně jako je tomu u každé příliš všeobecně formulované zákonné 

povinnosti. Jde o deklaratorní ustanovení zákona vzhledem k tomu, že z něj není 

zřejmé, jaké konkrétní informace, jakým způsobem a kdy (v jakých časových lhůtách) 

mají být poskytovány. Ve větších podnicích bývá toto ustanovení někdy zčásti plněno 

prostřednictvím vydávaných firemních časopisů či novin, které však obsahují většinou 

pouze informace podávané z pohledu zaměstnavatele, případně pouze informace, které 

zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout chce. Jiná je situace např. v případě převodu 

podniků, kde je přesněji stanoveno, jaké informace a v jakých časových lhůtách, kým 

a jakým způsobem mají být zaměstnancům poskytnuty. Zástupci zaměstnanců na 

pracovišti (odborové orgány, zaměstnanecká rada, respektive zaměstnanecký 

důvěrník) zastupují zaměstnance při zajištění spravedlivých a uspokojivých pracovních 

podmínek na základě práva spolurozhodování, projednání, práva na informace a 

oprávnění ke kontrolní činnosti. Zákon stanoví, kdy a v jaké záležitosti (za jakých 

podmínek) je potřebný souhlas zástupců zaměstnanců (např. při nerovnoměrném 

rozvržení pracovní doby, při vydání pracovního řádu), kdy postačuje projednání se 

zástupci zaměstnanců (např. při přijetí opatření v souvislosti s převodem podniku, při 

hromadném propouštění, do září 2011 rovněž při každém ukončení pracovního 

poměru z podnětu zaměstnavatele). V praxi je toto právo často v rozporu se zákonem 

omezeno pouze na poskytování informací, nebo informování zástupců zaměstnanců 

(např. informace o platební neschopnosti zaměstnavatele). 

Zákon rovněž stanoví podmínky výkonu kontrolní činnosti prováděné zástupci 

zaměstnanců (mohou kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů, včetně 

mzdových, jakož i plnění závazků z kolektivních smluv a dohod obsahově analogických 

kolektivním smlouvám). Nesouhlas zaměstnavatelů vyvolalo ustanovení zákona přijaté 

v roce 2007, které nařizovalo zaměstnavateli v souvislosti s kontrolní činností po 

dohodě se zástupci zaměstnanců umožnit vstup do prostor zaměstnavatele rovněž 

osobě, která není zaměstnancem zaměstnavatele, pokud tato osoba hájí v zastoupení 

odborové organizace působící u zaměstnavatele práva zaměstnanců. Vzhledem 

k tomu, že zmíněné ustanovení nebylo v praxi častěji využíváno, nedošlo v průběhu 

dalšího vývoje právní úpravy k jeho změně a je platné i v současné době. 

Pouze odbory mohou ve SR kolektivně vyjednávat a uzavírat platné kolektivní 

smlouvy. Tato exkluzivita byla do jisté míry omezena novelou zákoníku práce v roce 

2011, která zaměstnanecké radě, respektive zaměstnaneckému důvěrníkovi umožňuje 

uzavřít se zaměstnavatelem dohodu stejného obsahu jako má kolektivní smlouva. 
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Taková dohoda a její závaznost je však spojena s určitými právními problémy. 

Zákonodárce se snažil chybějící právní subjektivitu zaměstnanecké rady, respektive 

zaměstnaneckého důvěrníka a nedostatek právní závaznosti dohody vyřešit zavedením 

povinnosti zaměstnavatele promítnout obsah dohody do pracovních smluv. 

Na pracovišti mohou tedy působit jako zástupci zaměstnanců odborové orgány 

(samostatně nebo více odborových orgánů vedle sebe, a to v zásadě bez ohledu na 

počet zaměstnanců) anebo zaměstnanecká rada (u zaměstnavatelů s alespoň 50 

zaměstnanci) nebo zaměstnanecký důvěrník (u zaměstnavatelů s alespoň třemi a 

maximálně 49 zaměstnanci), a to z iniciativy zaměstnanců. Na každém pracovišti 

naopak musí působit zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

přičemž jeho jmenování je povinností zaměstnavatele.  

Odborová organizace je občanským sdružením (právnickou osobou) s vlastní 

právní subjektivitou, které je evidováno Ministerstvem vnitra SR. Založit ji mohou 

alespoň tři osoby, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let a plně způsobilá 

k právním úkonům. Začátek působení odborové organizace na pracovišti nastává poté, 

co odborová organizace písemně informuje zaměstnavatele o zahájení svého působení 

u zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen umožnit působení odborů na pracovišti, a 

to i více odborovým organizacím vedle sebe. Pokud se odborové organizace působící u 

zaměstnavatele navzájem nedohodnou, je rozhodující stanovisko organizace 

s největším počtem členů, tato odborová organizace zastupuje rovněž zaměstnance, 

kteří nejsou členy odborů. Nesouhlas odborů, který vedl k podání stížnosti Ústavní 

soud SR pro podezření z rozporu s ústavou, vyvolalo již výše zmíněné novelizované 

znění zákoníku práce platné od 1. 9. 2011: „Odborová organizace, která začne působit 

u zaměstnavatele a chce u něj zastupovat všechny zaměstnance, musí prokázat, že 

minimálně 30 % zaměstnanců tohoto zaměstnavatele je odborově organizovaných 

v této odborové organizaci, pokud o to zaměstnavatel požádá do 30 dnů ode dne, kdy 

odborová organizace písemně informovala zaměstnavatele o zahájení svého 

působení.“ Ve smyslu intertemporálních ustanovení toto musí prokázat do počátku 

roku 2013 rovněž odborové organizace již působící na pracovišti.  

Zaměstnanecká rada a zaměstnanecký důvěrník zastupují všechny zaměst-

nance. Tito zástupci zaměstnanců jsou ustaveni na základě tajného hlasování 

iniciovaného zaměstnanci, jehož se musí zúčastnit alespoň 30 % všech zaměstnanců 

(pracujících u zaměstnavatele v době konání hlasování alespoň tři měsíce). Členy 

zaměstnanecké rady se stávají zaměstnanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Počet 

členů zaměstnanecké rady stanoví zákon v závislosti na celkovém počtu zaměstnanců 

u zaměstnavatele. Zaměstnaneckým důvěrníkem se stane zaměstnanec, který získá 

nadpoloviční většinu hlasů zaměstnanců účastnících se hlasování. Náklady spojené s 

konáním voleb nese zaměstnavatel. Volební období zaměstnanecké rady, respektive 

zaměstnaneckého důvěrníka je čtyřleté. Skončením pracovního poměru zaměstnance-

člena zaměstnanecké rady, respektive zaměstnance zastávajícího u zaměstnavatele 

funkci zaměstnaneckého důvěrníka končí rovněž tato jeho funkce. 

Zaměstnanecká rada, respektive zaměstnanecký důvěrník může na pracovišti 

působit paralelně s jednou nebo několika odborovými organizacemi Dělba kompetencí 

mezi odbory a zaměstnaneckou radou je stanovena zákonem a podléhá obvykle 

politicky motivovaným změnám s nástupem nové „pravicové“ nebo „levicové“ vlády. 

Schválením novely zákoníku práce v roce 2011 byly odbory (v případě paralelního 

působení u zaměstnavatele zároveň se zaměstnaneckou radou, případně zaměstna-

neckým důvěrníkem na tomtéž pracovišti) opět zbaveny kompetencí ve prospěch 

zaměstnanecké rady, respektive zaměstnaneckého důvěrníka. Odborům náleží právo 

kolektivně vyjednávat a právo kontroly plnění závazků z kolektivních smluv a kontroly 
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v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanecká rada, respektive 

zaměstnanecký důvěrník mají právo spolurozhodování, projednání, právo na informace 

a právo kontroly. Odbory namítají, že takové rozdělení kompetencí vede k oslabení na 

straně zástupců zaměstnanců vzhledem k tomu, že zaměstnanecké rady, respektive 

zaměstnanečtí důvěrníci nedisponují žádnou hierarchií organizačních struktur 

přesahující úroveň podniku, jež by umožňovaly např. konzultace s odborníky. Nemají 

rovněž vlastní příjmy (oproti odborům, jejichž příjmy pocházejí mj. z členských 

příspěvků), což opět komplikuje možnosti těchto zástupců zaměstnanců kvalifikovaně 

reprezentovat a obhajovat zájmy zaměstnanců. 

V SR tedy právní úprava umožňuje pluralitní zastoupení zaměstnanců. V praxi 

pluralitní zastoupení někdy vede k oslabení reprezentace zájmů zaměstnanců, v ně-

kterých případech naopak napomáhá přiměřeněji formulovat pracovní politiku 

zaměstnavatele s ohledem na různorodost zájmů různých skupin zaměstnanců. Ve 

skutečnosti ovšem není vyloučeno ani zneužití dané koncepce zastoupení zaměstnanců, 

kdy zástupci zaměstnanců mohou být ustanoveni pouze na úrovni vyššího mana-

gementu, se záměrem poskytnout souhlas (s působností na všechny zaměstnance) při 

vydání pracovního řádu zaměstnavatelem, při nerovnoměrném rozvržení pracovní 

doby, při stanovení podmínek přesčasové práce apod. způsobem, jenž vyhovuje 

zaměstnavateli a nikoli zaměstnancům na nejnižších pracovních pozicích. Platnost 

takových rozhodnutí by sice bylo možné zpochybnit zneužitím práva, obcházením 

zákona a jednáním v rozporu s dobrými mravy (protože úkon, který je v rozporu se 

zákonem, nebo jej obchází, je neplatný - ovšem v rámci pracovního práva musí být 

právní neplatnost explicitně stanovena ve vztahu ke konkrétnímu úkonu), ovšem 

rozhodování soudu v takové záležitosti není možné předvídat.  

Na rozdíl od výše zmíněné dobrovolné struktury zastoupení zaměstnanců 

iniciované zaměstnanci obsahuje slovenské pracovní právo i obligatorní zastoupení 

zaměstnanců, a to pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je 

povinen jmenovat jednoho nebo několik zaměstnanců zástupcem zaměstnanců pro 

bezpečnost, a to na základě návrhu příslušného odborového orgánu, zaměstnanecké 

rady, respektive zaměstnaneckého důvěrníka, nebo na základě volby zaměstnanců. Je 

k tomu potřeba souhlas osoby (osob), jež se má stát zástupcem pro bezpečnost, se 

jmenováním do této funkce. Jeden zástupce zaměstnanců může zastupovat nejvýše 50 

zaměstnanců u zaměstnavatelů s častějším výskytem rizikových prací, než je 

stanoveno zákonem (např. v těžebních odvětvích, v zemědělství, ve zdravotnictví). U 

ostatních zaměstnavatelů může jeden zástupce zaměstnanců pro bezpečnost zastupo-

vat více než 50, nejvýše však 100 zaměstnanců. Zástupce zaměstnanců pro 

bezpečnost je oprávněn (a) vykonávat kontroly pracovišť a ověřovat plnění opatření 

z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (b) vyžadovat od 

zaměstnavatele informace o skutečnostech ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci; tyto může projednávat s odborovou organizací nebo se zaměstnaneckou 

radou působící u zaměstnavatele a po dohodě se zaměstnavatelem rovněž s odborníky 

v daném oboru pod podmínkou, že nebudou vyzrazeny utajované skutečnosti, jež jsou 

chráněny zvláštními předpisy, (c) spolupracovat se zaměstnavatelem a předkládat 

návrhy opatření ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (d) 

požadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných nedostatků; jestliže nedostatky, na 

něž byl upozorněn, zaměstnavatel neodstraní, je zástupce oprávněn podat podnět 

příslušnému inspektorátu práce nebo příslušnému dozorčímu orgánu, (e) účastnit se 

jednání organizovaných zaměstnavatelem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, účastnit se vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a 

obdobných událostí, měření a hodnocení faktorů pracovního prostředí, účastnit se 

kontrol prováděných příslušným inspektorátem práce nebo příslušným orgánem 
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dozoru a na zaměstnavateli požadovat informace o výsledcích a závěrech těchto 

kontrol a o plnění stanovených opatření, měření a hodnocení, (f) předkládat 

připomínky a návrhy příslušnému inspektorátu práce nebo příslušnému orgánu dozoru 

při výkonu inspekce práce nebo dozoru u zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen 

zástupci zaměstnanců pro bezpečnost zajistit potřebné školení, poskytnout pracovní 

volno v přiměřeném rozsahu s náhradou mzdy a vytvořit nezbytné podmínky pro 

výkon funkce. Jestliže u zaměstnavatele není zástupce zaměstnanců pro bezpečnost 

jmenován (např. proto, že žádný zaměstnanec nechtěl tuto funkci vykonávat), mohou 

činnosti uvedené ad (b) až ad (f) vykonávat přímo zaměstnanci. 

Zákon stanoví, že zástupci zaměstnanců nesmí být zaměstnavatelem za plnění 

svých úkolů znevýhodňováni ani jinak postihováni. Po dobu výkonu funkce a 6 měsíců 

po jeho skončení (podle úpravy platné před 1.9.2011 to bylo 12 měsíců) jsou chráněni 

před rozvázáním pracovního poměru. K ukončení pracovního poměru je potřeba 

souhlas odborového orgánu nebo zaměstnanecké rady, respektive zaměstnaneckého 

důvěrníka. Paradoxní situace vzniká v případě zaměstnaneckého důvěrníka, kdy je 

vyžadován jeho souhlas s rozvázáním jeho pracovního poměru. Soud však může 

rozhodnout, že ukončení pracovního poměru se zástupcem zaměstnanců je platné i bez 

souhlasu zástupců zaměstnanců v případě, že od zaměstnavatele není možné spraved-

livě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Avšak s rozhodnutím soudu 

může být zaměstnavatel seznámen až po rozvázání pracovního poměru, to znamená 

v době, kdy již přichází v úvahu riziko vyplývající z povinnosti zaplatit zaměstnanci 

náhradu spojenou s neplatným ukončením pracovního poměru, případně riziko spojené 

s povinností zaměstnance i nadále zaměstnávat. Zástupci zaměstnanců jsou vázáni 

mlčenlivostí o skutečnostech, jež zaměstnavatel označil za důvěrné. To platí rovněž pro 

jejich poradce.  

Zaměstnavatel je povinen zástupcům zaměstnanců dát bezplatně k dispozici 

místnost s technickým vybavením. Je rovněž povinen poskytovat jim pracovní volno k 

účasti na školení a k výkonu funkce, je-li to nezbytné a nebrání-li tomu provozní 

důvody. Minimální rozsah volna s náhradou mzdy podle úpravy platné před 1. 9. 2011 

byl stanoven zákonem. V současné době je rozsah pracovního volna s náhradou mzdy 

a bez náhrady mzdy ponechán na dohodě zaměstnavatele se zástupci zaměstnanců. Je 

však nutno podotknout, že činnost zástupců zaměstnanců, jež bezprostředně souvisí 

s plněním úkolů zaměstnavatele (např. s povinností projednat některé záležitosti 

stanovené zákonem), se považuje za výkon práce, za nějž náleží zástupci zaměstnanců 

mzda. 

Specifický typ reprezentace zájmů a práva na nadnárodní informace představuje 

institut Evropské zaměstnanecké rady a její právní úprava vyplývající z příslušné 

směrnice EU, jež byla transponována do právního řádu SR. 

C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností 

Zástupci zaměstnanců musí být členy orgánů pouze v obchodních společnostech 

typu akciová společnost, a i to pouze v případě, že akciová společnost zaměstnává 

v době volby členů jednotlivých orgánů více než 50 zaměstnanců v „hlavním“ 

pracovním poměru (tj. do tohoto počtu se nezapočítávají zaměstnanci pracující na 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), přičemž je sporné, zda se do 

tohoto počtu mají započítávat zaměstnanci v pracovním poměru sjednaném na kratší 

pracovní dobu, neboť termín „hlavní pracovní poměr“ zákoník práce nezná; zpravidla 

se však soudí, že je třeba započítávat všechny zaměstnance v pracovním poměru.  
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Zástupci zaměstnanců musí být členy dozorčí rady (jako kontrolního orgánu) a 

nikoli představenstva (jako statutárního a „výkonného“, respektive řídícího orgánu). 

Dozorčí rada akciové společnosti s alespoň 50 zaměstnanci v pracovním poměru, jež 

sestává minimálně ze 3 členů (větší počet členů mohou určit stanovy akciové 

společnosti), musí být alespoň z jedné třetiny volena a odvolávaná zaměstnanci 

společnosti. Zbývající dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada 

společnosti. Stanovy společnosti mohou určit i vyšší počet členů dozorčí rady volených 

zaměstnanci, nikoli však vyšší, než je počet členů volených valnou hromadou. Členové 

dozorčí rady za zaměstnance jsou voleni na dobu určenou stanovami, jež však nesmí 

přesáhnout dobu pěti let. Volby členů dozorčí rady za zaměstnance organizuje 

představenstvo akciové společnosti v součinnosti s odborovou organizací. Jestliže v 

akciové společnosti nepůsobí odborová organizace, organizuje volby členů dozorčí rady 

za zaměstnance představenstvo v součinnosti se zaměstnanci společnosti, kteří jsou 

k volbě členů dozorčí rady oprávněni. Návrh na volbu nebo odvolání členů dozorčí rady 

za zaměstnance je oprávněna představenstvu podat odborová organizace nebo 

společně alespoň 10 % všech oprávněných voličů. Volba nebo odvolání členů dozorčí 

rady za zaměstnance jsou platné, pokud pro ně hlasovala alespoň polovina 

oprávněných voličů nebo jejich zástupců.  

Dozorčí rada akciové společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

na výkon podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni 

nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a provádějí 

kontrolu účetních záznamů, zda jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda je 

podnikatelská činnost akciové společnosti prováděna v souladu s právními předpisy, 

stanovami a usneseními valné hromady společnosti.  

V ostatních orgánech akciové společnosti ani u jiných typů slovenských 

obchodních společností (společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, 

veřejná obchodní společnost) a jejich orgánech zaměstnanci nemusí být a ani nebývají 

zastoupeni. Družstva zřizují zvláštní samostatný orgán volený členskou schůzí, jenž je 

zástupcem zaměstnanců (jeho kompetence viz kap. C.3). Pro některá výběrová řízení 

na obsazení řídících pozic zákon stanoví, že mezi členy výběrové komise má být 

rovněž zástupce zaměstnanců, nejedná se však o stálé orgány (např. v případě výběru 

ředitele státního podniku má být alespoň jeden člen pětičlenné výběrové komise 

zástupcem zaměstnanců). 

Evropské směrnice zavedly do slovenského práva v případě přeshraničních 

sloučení a splynutí koncept zvláštního vyjednávacího orgánu a dohody o účasti 

zaměstnanců na řízení. Příslušná směrnice byla transponována do obchodního 

zákoníku. 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

V SR probíhá bipartitní sociální dialog na těchto úrovních:  

1.  Podniková úroveň: vyjednávají zde dva sociální partneři - zaměstnavatel (vedení 

konkrétního podniku nebo instituce) a odborová organizace působící u tohoto 

zaměstnavatele. Výsledkem jejich vyjednávání je podniková kolektivní smlouva.  
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2.  Odvětvová (sektorová) úroveň: vyjednávají zde zpravidla dva sociální partneři, a to 

zaměstnavatelé v daném hospodářském odvětví (sektoru) a odborové svazy 

působící v tomto odvětví. Partneři na této úrovni zpravidla uzavírají mezi sebou 

dvoustrannou dohodu - kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS), která rámcově 

upravuje podmínky práce a zaměstnání v příslušném hospodářském odvětví 

(sektoru), jakož i vztahy mezi sociálními partnery, a to s přihlédnutím ke 

specifickým podmínkám daného sektoru. Takto uzavřená kolektivní smlouva má - 

stejně jako podniková kolektivní smlouva - povahu zákona. Existují však i případy, 

kdy jedna odborová organizace má partnerské vztahy s několika zaměstnavateli 

(například v podnicích s holdingovou strukturou), nebo jeden zaměstnavatel rozvíjí 

partnerské vztahy s více odborovými organizacemi (pokud u zaměstnavatele působí 

více odborových organizací). 

Zákon o kolektivním vyjednávání v § 2 upravuje dva druhy kolektivních smluv - 

podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Převažující část 

kolektivních smluv uzavíraných na Slovensku tvoří podnikové kolektivní smlouvy.  

Pokud jde o kolektivní smlouvy vyššího stupně, zákon o kolektivním vyjednávání 

rozlišuje tři typy. Podle odst. 3 písm. b) § 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, je jedním z typů kolektivní smlouvy vyššího 

stupně uzavřená mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací 

zaměstnavatelů pro větší počet zaměstnavatelů.  

Druhým typem kolektivní smlouvy vyššího stupně je ve smyslu odst. 3 písm. c) 

§ 2 zákona o kolektivním vyjednávání kolektivní smlouva uzavřená mezi příslušným 

vyšším odborovým orgánem a zaměstnavatelem, jímž je stát (kolektivní smlouvy 

vyššího stupně ve státní službě). 

Třetím typem kolektivní smlouvy vyššího stupně je kolektivní smlouva uzavřená 

mezi příslušným vyšším odborovým orgánem, vládou pověřenými zástupci a 

reprezentativními zástupci zaměstnavatelů. Jedná se o kolektivní smlouvy vyššího 

stupně pro oblast veřejné služby (odst. 3 písm. d) § 2 zákona o kolektivním 

vyjednávání). 

D.2 Kolektivní vyjednávání 

V souladu s definicí Mezinárodní organizace práce zakotvenou v Dohodě MOP č. 

154, o kolektivním vyjednávání, můžeme kolektivní vyjednávání chápat jako jednání 

mezi zaměstnavatelem nebo jednou či několika organizacemi zaměstnavatelů na jedné 

straně a jednou nebo několika odborovými organizacemi zaměstnanců na straně druhé, 

jehož předmětem je stanovení pracovních podmínek a pravidel zaměstnávání a 

regulace vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a mezi zaměstnavateli nebo jejich 

organizací (organizacemi) a odborovou organizací (organizacemi). Zákon č. 2/1991, o 

kolektivním vyjednávání, však uvedenou definici výslovně neuvádí, stanoví pouze, že 

upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými orgány odborových 

organizací a zaměstnavateli, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření 

kolektivní smlouvy (§ 1). Vymezuje tedy subjekty vyjednávání a jeho cíl. Účast státu 

v právních vztazích upravených zákonem je součástí tripartitních vztahů a je určená 

v rámci taxativně vymezených otázek vztahujících se k řešení kolektivních pracovních 

sporů. Slovenský zákon o kolektivním vyjednávání tedy nespecifikuje - a tím ani 

neomezuje - předmět kolektivního vyjednávání. Může jím být cokoliv, na čem mají 

smluvní strany zájem. Při koncipování kolektivní smlouvy však musí smluvní strany 

(sociální partneři) respektovat určité zákonné požadavky na její obsah.  
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Jak uvádí B. Šubrt ve své knižně vydané monografii, představuje „... svým 

právním charakterem kolektivní smlouva dvoustranný právní úkon mezi odborovou 

organizací, v jejímž jménu ji uzavírá příslušný odborový orgán, a zaměstnavatelem, 

případně organizací zaměstnavatelů. Tyto subjekty jsou smluvními stranami kolektivní 

smlouvy. Ze skutečnosti, že tato smlouva je pracovněprávním úkonem, vyplývá, že se 

na ni vztahují ustanovení zákoníku práce o právních úkonech a o jejich neplatnosti, 

pokud zákon o kolektivním vyjednávání nestanoví odchylky. Kromě toho, že kolektivní 

smlouvy jsou právním úkonem, mají i charakter normativního aktu, vzhledem k tomu, 

že obsahují rovněž závazky, z nichž vznikají nároky, anebo se poskytuje plnění blíže 

neurčenému počtu jednotlivých pracovníků, případně jim z nich plynou jiná práva a 

povinnosti. V této části vlastně kolektivní smlouvy působí jako právní předpisy, jsou 

pramenem práva.“ (Šubrt, B. 1991. s. 21) 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

Již počátkem transformace národního hospodářství byla v SR přijata novela 

zákoníku práce (zák. č. 188/1988 Zb.), která nabyla účinnosti 1. ledna 1989. Jedním 

z jejích stěžejních cílů zákonodárce bylo posílení kapacity kolektivních smluv. Tomu 

odpovídalo stanovení volnějších podmínek pro vyjednávání smluvních závazků. 

Normativní závazky, z nichž vznikaly mzdové a další pracovněprávní nároky 

zaměstnanců, jakož i ostatní mzdové závazky, se mohly dojednat i bez výslovného 

zmocnění obecně závaznými právními předpisy, ovšem v souladu s nimi. U ostatních 

závazků potom postačovalo, aby nebyly v rozporu s právními předpisy. Tyto principy 

v zásadě převzala i následující právní úprava a dále je rozvolnila. Namísto dosavadní 

prováděcí právní úpravy formou zásad vlády a Ústřední rady odborů (ÚRO) bylo 

k provedení § 20 zákoníku práce vydáno nařízení vlády č. 82/1989 Sb., o kolektivních 

smlouvách, a to s účinností od 1. 9. 1989, které již zevrubné vymezení obsahové 

stránky kolektivních smluv neobsahovalo a až na několik obligatorních náležitostí jej 

ponechávalo na vůli smluvních stran (toto vládní nařízení bylo s platností od 1.2.1991 

zrušeno novelou zákoníku práce č. 3/1991 Sb.). 

Nová právní úprava obsažená v zákonu o kolektivním vyjednávání vychází 

z principu smluvní volnosti, protože smluvní partneři kolektivní smlouvu mohou, ale 

nemusí uzavřít. Zrušilo se tím obligatorní uzavírání kolektivní smlouvy a s tím souvise-

jící právní povinnost zaměstnavatelské organizace a jejího vedoucího zabezpečovat 

podmínky pro včasné uzavření kolektivní smlouvy v souladu s doposud platnou právní 

úpravou. Tato dosavadní obligatorní povaha byla zdůrazněna zakotvením kontraktační 

povinnosti organizace uzavřít kolektivní smlouvu v organizační jednotce, pokud o to 

požádal příslušný odborový orgán. Tato právní úprava již neodpovídala novým 

podmínkám a potřebám tržní ekonomiky. Upuštění od povinnosti zaměstnavatele 

uzavřít kolektivní smlouvu měla být naopak kompenzována tím, že odborová 

organizace získala nové právní nástroje (včetně stávky), jak prosadit uzavření 

kolektivní smlouvy. 

Posilování principu smluvní volnosti sociálních partnerů a principu právní 

závaznosti kolektivních smluv souviselo s očekáváním, že regulační funkce státu se 

bude postupně redukovat a v podmínkách fungujícího tržního hospodářství se omezí 

pouze na stanovení základních nároků zaměstnanců a výrazně se tak sníží i počet 

všeobecně závazných pracovněprávních předpisů. Tato očekávání se v podstatě 

naplnila. Podniková kolektivní smlouva, stejně jako kolektivní smlouva vyššího stupně, 

je právně závazná. Závazky z podnikové kolektivní smlouvy zpravidla rozšiřují rozsah 

závazků dohodnutých v kolektivní smlouvě vyššího stupně.  
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Kolektivní smlouva a nároky zaměstnance, respektive závazky zaměstnavatele 

z ní vyplývající, platí stejně pro všechny zaměstnance u zaměstnavatele, bez ohledu na 

členství zaměstnanců v odborech. Náklady spojené s kolektivním vyjednáváním a 

uzavíráním kolektivních smluv nesou však pouze členové odborů. Z tohoto důvodu 

zákon č. 591/2007 Z. z. (platný od začátku roku 2008), který novelizoval zákon č. 

152/1994 Z. z., o sociálním fondu, umožnil poskytování příspěvku odborové organizaci 

na úhradu nákladů spojených s kolektivním vyjednáváním.  

Možnosti a podmínky extenze kolektivních smluv vyššího stupně jsou na 

Slovensku předmětem soustavných legislativních změn a jejich právní úprava je 

v zásadě závislá na střídání „pravicových“ a „levicových“ vlád. Právní úprava, jež platí 

v současné době v SR, patří k nejliberálnějším právním úpravám v oblasti rozšiřování 

závaznosti kolektivních smluv v EU - extenzi v zásadě neumožňuje, resp. připouští ji 

pouze se souhlasem zaměstnavatelů, na něž má být platnost kolektivní smlouvy 

vyššího stupně rozšířena. Je ale možné, že vláda vzešlá z březnových voleb 2012 bude 

usilovat o opětovné umožnění extenze i bez souhlasu zaměstnavatelů, na něž má být 

platnost kolektivní smlouvy vyššího stupně rozšířena. Časté změny právní úpravy a 

nedostatek konsenzu při řešení této otázky na politické scéně i u sociálních partnerů 

mají za následek, že k uplatňování a využívání institutu extenze kolektivních smluv 

dochází v SR poměrně zřídka. 

D.2.2 Kolektivní vyjednávání na národní úrovni 

Ke kolektivnímu vyjednávání na národní úrovni v SR nedochází a platná právní 

úprava kolektivní vyjednávání na této úrovni nezná. 

Do národního systému sociálního dialogu, jakož i kolektivního vyjednávání se na 

Slovensku zákonitě promítá proces společenské transformace a privatizace. Závazky i 

vzájemná očekávání sociálních partnerů na národní úrovni - vlády, zaměstnanců a 

zaměstnavatelů - se dostávají do souladu s jejich kompetencemi v nových sociálně- 

ekonomických podmínkách. Projevuje se rozdílnost podmínek ve veřejném a 

soukromém sektoru, tj. podnikatelské sféry a „rozpočtové“ sféry závislé na státním 

rozpočtu. Rozdíly mezi hospodářskými sektory se násobí výraznými regionálními 

diferencemi. Důsledkem toho jsou jednání na národní úrovni stále obtížnější a 

všeobecně platné dohody se stávají bezobsažnějšími.  

V praxi sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání se na Slovensku naplňují 

předpoklady a očekávání, že s oslabováním regulační funkce státu se bude stále více 

rozšiřovat prostor pro dohodu zaměstnanců a zaměstnavatelů v konkrétních podmín-

kách jejich organizací. Význam kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv na úrovni 

podniku tedy roste a podniková úroveň kolektivního vyjednávání na Slovensku 

jednoznačně převládá. 

D.2.3 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Na odvětvové úrovni probíhá kolektivní vyjednávání v SR formou: 

- odvětvových (sektorových) tripartit - odvětvová tripartitní jednání na úrovni 

ministerstva, příslušného odborového svazu a zaměstnavatelské organizace. 

Jednání v rámci odvětvové tripartity má informativně konzultační povahu. Výsledek 

jednání má pro účastníky a jejich členy charakter doporučení, 
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- uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně, které jsou závazné pro všechny členy 

a členské organizace, jež sociální partneři zastupují, vyjednávají odvětvové 

(profesní) odborové svazy a odvětvové zaměstnavatelské organizace. 

Kolektivní smlouvy vyššího stupně se povinně ukládají u Ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny SR (MPSVR SR), které je zveřejňuje ve Sbírce zákonů SR (§ 9 

zák. č. 2/1991). 

Rovněž údaje ve Sbírce zákonů svědčí o probíhajícím trendu decentralizace 

kolektivního vyjednávání a o oslabování odvětvové (sektorové) úrovně kolektivního 

vyjednávání ve prospěch úrovně podnikové. Zatímco v roce 1997 bylo na Slovensku 

uzavřeno 87 kolektivních smluv vyššího stupně, v roce 2003 jich bylo 55 a v r. 2008 

bylo evidováno pouze 37 platných kolektivních smluv vyššího stupně. 

Proces a výsledky kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni zejména 

v posledním období komplikuje skutečnost, že některé organizace zaměstnavatelů ze 

svých stanov vypustily ustanovení o uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. 

Dochází k tomu, že zaměstnavatelé po předložení návrhu kolektivní smlouvy vyššího 

stupně odborovým partnerem kolektivní vyjednávání přeruší nebo je jednostranně 

ukončí. Jako důvod jednostranného ukončení vyjednávání bývá zaměstnavateli uvá-

děno, že oprávnění kolektivně vyjednávat byla z jejich stanov vyjmuta, anebo že se 

mezitím přeregistrovali jako sdružení osob podle občanského zákoníku. Zaměstnava-

telé rovněž bezdůvodně prodlužují proces kolektivního vyjednávání a uzavření 

kolektivní smlouvy tak mnohdy trvá i rok. 

Pokud během platnosti kolektivní smlouvy vyššího stupně dojde k vystoupení 

zaměstnavatele ze zaměstnavatelského svazu, dochází u vystupujícího zaměstnavatele 

k problému ve vztahu k působnosti kolektivní smlouvy vyššího stupně. Základní 

dokumenty zaměstnavatelských svazů vznik a zánik členství v zaměstnavatelském 

svazu formulují nedostatečně. V současné době, kdy dochází k přeskupování zaměst-

navatelů v rámci zaměstnavatelských sdružení, vyvolává tento stav právní nejistotu a 

spory o plnění závazků z kolektivních smluv.  

Zaměstnavatelské subjekty mají tendenci vymanit se z působnosti kolektivní 

smlouvy vyššího stupně a v případě, že dojde ke snahám o pokračování závaznosti této 

smlouvy, hrozí odchodem ze zaměstnavatelského svazu.  

Zaměstnavatelé ve značné míře využívají možnosti, jež poskytuje poslední 

novela zákoníku práce v oblasti posílení kompetencí zaměstnanecké rady, a to 

například i v tom smyslu, že do kolektivních smluv prosadí její pravomoci. 

Uvedené tendence zaměstnavatelských subjektů ve vztahu ke kolektivnímu 

vyjednávání však nelze zobecnit a vztáhnout na všechny zaměstnavatelské subjekty 

bez rozdílu. 

D.2.4 Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni 

Současná právní úprava (zákoník práce, zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, zákon o kolektivním vyjednávání) vyjednávací pozici zaměstnavatelů posílila, 

což se samozřejmě v praxi projevuje. Odboráři například často upozorňují na to, že 

ačkoliv podle zákoníku práce je nutné podmínky zaměstnání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem vzájemně dohodnout, ve skutečnosti podmínky při uzavírání nebo 

změně pracovních smluv často stanoví pouze zaměstnavatel a zaměstnanci s tím buď 

souhlasí, a pokud se jim to nelíbí, riskují, že mohou ztratit zaměstnání.  
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Při kolektivním vyjednávání odbory pociťují tlak ze strany zaměstnavatelů na to, 

aby své požadavky, zejména mzdové, minimalizovaly, a stále častěji zaznamenávají 

také snahu zaměstnavatelů redukovat rozsah i již platných (v kolektivních smlouvách 

dohodnutých) nároků a standardů pracovních podmínek na úroveň garantovanou 

zákoníkem práce.  

Zaměstnavatelé kladou důraz na sjednávání podnikových kolektivních smluv, 

což vede k přesunu kolektivního vyjednávání o závazcích v sociálně-ekonomické a 

mzdové oblasti na podnikovou úroveň, kde zaměstnavtelé předpokládají menší odpor 

odborů. Kolektivní vyjednávání se podle názoru řady odborových funkcionářů 

odborových organizací působících na podnicích stává spíše diktátem jedné strany, jež 

zneužívá obavy zaměstnanců ze ztráty zaměstnání.  

Podle údajů Informačního systému o pracovních podmínkách a nákladech na 

podnikovou sociální politiku (Informačný systém o pracovných podmienkach 

a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku, ISSP) pro rok 2011 byla v 1 733 

z celkového počtu 5 088 sledovaných podniků a organizací (zpravodajských jednotek) 

uzavřena podniková kolektivní smlouva, nebo se na ně vztahovala kolektivní smlouva 

vyššího stupně. 

V roce 2011 byla ve skupině zaměstnavatelů sestávající z celkového počtu 3 357 

zaměstnavatelů, u nichž nepůsobí odborová organizace, v 882 organizacích (což před-

stavuje 26,27 %) zřízena zaměstnanecká rada. Ve 32 z nich působí rovněž Evropská 

zaměstnanecká rada. Jde o zaměstnavatele se zahraničním kapitálem, jejichž zaměst-

nanci jsou členy odborových organizací sdružených zejména v OS KOVO (3 organizace, 

v nichž působila i Evropská zaměstnanecká rada), v Energeticko-chemickém OS (3 

odborové organizace), v Integrovaném odborovém svazu (3 organizace), v OS 

potravinářů (3 organizace), v OS dřevo, lesy, voda (2 organizace), ve Sdružení 

odborářů energetiky (1 organizace) a v OS pracovníků dolů, geologie a naftového 

průmyslu (1 organizace). 

D.2.5 Kolektivní vyjednávání v malých a středních podnicích 

Podmínky a nároky dohodnuté v podnikových kolektivních smlouvách platí pro 

všechny zaměstnance - stejnou měrou pro členy i nečleny odborů. V mnoha podnicích, 

zejména v soukromém sektoru, však odbory nepůsobí, takže zde nemá kdo vyjednat 

za zaměstnance podnikovou kolektivní smlouvu. I z toho důvodu je velmi důležité, zda 

na tyto podniky lze nebo nelze rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně a 

s jakou efektivností proces extenze kolektivních smluv vyššího stupně probíhá.  

D.2.6 Kolektivní vyjednávání v segmentu nadnárodních firem 

Kolektivní vyjednávání v segmentu nadnárodních firem není v SR soustavně 

sledováno a bližší informace a zejména údaje o pokrytí kolektivními smlouvami nejsou 

k dispozici. Podle odhadů (Cziria, L., 2009) se lze domnívat, že pokrytí kolektivními 

smlouvami v soukromém i ve výrobním sektoru je v segmentu nadnárodních firem 

poněkud vyšší, než je obecně míra pokrytí kolektivními smlouvami v těchto sektorech. 
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D.2.7 Předmět kolektivního vyjednávání 

Bez ohledu na všeobecný důraz kladený na smluvní volnost sociálních partnerů 

stanoví slovenská právní úprava sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání některé 

podmínky, které musí kolektivní smlouva splňovat, aby byla platná. Musí mít zejména 

písemnou podobu a obsahovat přesné vymezení smluvních stran. Pro její platnost je 

rovněž důležité, aby byla (na stejné listině) podepsána oprávněnými zástupci 

příslušného odborového orgánu a zástupci zaměstnavatele.  

Obsah kolektivní smlouvy je spjat s jejím účelem a funkcí v podmínkách tržní 

ekonomiky. Kolektivní smlouva má být: i) právním nástrojem pro dosažení a zachování 

sociálního smíru (v celospolečenském i podnikovém měřítku), ii) právním nástrojem 

spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jejich organizacemi a iii) prostředkem 

zkvalitnění pracovních, sociálních a životních podmínek zaměstnanců. 

Kolektivní smlouva zpravidla obsahuje závazky a ustanovení týkající se:  

- vztahů mezi zaměstnavateli a příslušnou odborovou organizací, 
 

- politiky zaměstnanosti,  
 

- pracovněprávní oblasti, 
 

- sociální oblasti, 
 

- odměňování zaměstnanců, 
 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 

- řešení stížností a způsobů předcházení sporům. 

D.2.7.1 Kolektivní vyjednávání o mzdě 

Mzdové otázky patří k nejdůležitějším tématům kolektivního vyjednávání a 

k prioritám smluvních stran kolektivních smluv. 

Slovensko patří v EU k zemím s relativně nízkou cenou práce. Jak ukazuje 

analýza výsledků ISSP,
360

 před nástupem hospodářské krize činil meziroční průměr 

navýšení mzdových tarifů dohodnutý v kolektivních smlouvách 6 %, na rok 2008 i na 

rok 2009 byl dohodnut meziroční mzdový růst shodně ve výši 5,5 %. Nejnižší 

průměrný meziroční mzdový nárůst, pouze ve výši 2,3 %, byl sjednán v roce 2010. 

Pro rok 2011 plánovalo 689 zaměstnavatelů zvýšení mzdy svým zaměstnancům 

v průměru o 3,5 %. U 103 zaměstnavatelů z uvedeného celkového počtu, jehož se 

bude růst mezd týkat, působí členská odborová organizace OS KOVO. 

Minimální kolektivně sjednaná měsíční mzda pro rok 2011 činila v průměru 332 

EUR a byla dohodnuta v kolektivních smlouvách u 1 894 zaměstnavatelů. Z toho pouze 

u 398 z nich převyšovala minimální měsíční mzda dohodnutá v kolektivních smlouvách 

zákonem stanovených 317 EUR (její výše činila u těchto zaměstnavatelů v průměru 

377 EUR). 

 

                                                           
360 Databáze ISSP v roce 2011 zahrnovala 5 088 zpravodajských jednotek s 809 503 zaměstnanci, což 
představuje 40,7 % z celkového počtu 1 987 400 zaměstnanců v SR. U těchto 5088 zaměstnavatelů 
zahrnutých do šetření působilo celkem 1 546 organizací, jež byly členy některého z 28 odborových svazů 
sdružených v KOZ SR nebo v autonomně působícím odborovém svazu. 



II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 
 

188 

Mzdové nároky a další mzdová zvýhodnění v kolektivních smlouvách na rok 2011 

 počet organizací 

zvýšení mzdových tarifů v průměru o 3,5 % je předem dohodnuto 689 

zvýšení průměrné nominální mzdy v průměru o 3,7 % 488 

zvýšení odstupného v průměru o 2,04násobek je dohodnuto 1 183 

zvýšení odchodného v průměru o 1,56násobek je dohodnuto 1 201 

 

Podle zjištění ISSP zaměstnavatelé podmiňují nárůst mezd v kolektivních 

smlouvách různými způsoby. Nejčastěji (z 58 %) ekonomickými možnostmi, z 9 % 

růstem produktivity práce, z 5 % inflací za rok 2010, ze 4 % předpokládanou inflací na 

rok 2011, z 1 % růstem životních nákladů. Pouze 23 % zaměstnavatelů nestanoví pro 

meziroční růst mezd dohodnutý v kolektivních smlouvách žádnou podmínku.  

D.2.7.2 Kolektivní vyjednávání o pracovní době 

Z údajů ISSP pro rok 2011 vyplývá, že v 30 % podnikových kolektivních smluv 

je dohodnuta pružná pracovní doba a ve 23,5 % je zakotven nárok na poskytnutí 

dovolené nad výměru stanovenou zákoníkem práce. Průměrný počet dnů dovolené 

nad rámec zákona dohodnutý v podnikových kolektivních smlouvách činí 5 dní.  

Průměrný počet přesčasových hodin na jednoho zaměstnance, jakož i podíl 

zaměstnanců vykonávajících práci přesčas na základě pokynu zaměstnavatele, ve 

srovnání s rokem 2010 klesl z 56,7 hodin na 49,6 hodin. Nejvyšší průměrný počet 

přesčasových hodin na zaměstnance na základě pokynu zaměstnavatele, tj. 150 hodin, 

byl evidován OS justice SR, přestože se týkal pouze velmi malého počtu zaměstnanců. 

Nejvyšší počet, tj. 33 613 zaměstnanců vykonávajících práci přesčas na základě 

pokynu zaměstnavatele, je evidován OS KOVO, kde průměrný počet přesčasových 

hodin činí 55. 

Celkem 4,3 % zaměstnavatelů uzavřelo se zaměstnanci dohodu o tzv. flexikontu 

(odměňování formou základní mzdy po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje), zatímco v 

roce 2010 to bylo 3,6 %. Největší počet odborových organizací působících u 

zaměstnavatelů s flexikontem je členem OS KOVO. Lze předpokládat, že obdoba 

flexikonta, zakotvená poslední novelou zákoníku práce ve formě konta pracovní doby, 

umožní využít tento způsob organizace pracovní doby i v podmínkách dalších 

zaměstnavatelů.  

D.2.7.3 Další témata kolektivního vyjednávání 

K důležitým tématům kolektivního vyjednávání dále patří i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, opatření a nástroje podnikové sociální politiky,
361

 jakož i 

tvorba a využití sociálního fondu.
362

 

                                                           
361 Např. příspěvek na umístění dítěte do jeslí, respektive mateřské školy, bytová politika, ubytování 

v podnikových zařízeních, prodej výrobků se slevou, lékařské prohlídky, příspěvek na lázeňskou léčbu, 
poskytnutí firemního vozidla, firemního mobilního telefonu nebo notebooku, finanční půjčky, nákup do 
tašky, příspěvek na služby v domácnosti, příspěvek na léčbu, příspěvek na dětskou rekreaci, zapůjčení 
firemní techniky, sjednání dohody o zvyšování kvalifikace. 
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V procesu kolektivního vyjednávání, zejména na podniku, patří mezi prioritní 

opatření k zabezpečení souladu pracovního a rodinného života, jež se vážou zejména 

na využití sociálního fondu podniku. Konkrétní opatření v této oblasti zakotvená 

v podnikových kolektivních smlouvách představují obvykle nadstandardní řešení, pokud 

jde o délku výměry dovolené na zotavenou nad rámec zákoníku práce, resp. o 

překážky v práci na straně zaměstnance, a pokud jde o pracovní volno poskytované 

zaměstnavatelem na rekreační, relaxační, kulturní a sportovní akce organizované pro 

zaměstnance a jeho rodinné příslušníky. (Čambáliková, M. 2006) 

 

E. Tripartitní sociální dialog 

Konzultační procedury v tripartitních vztazích vyplývají z dohody Mezinárodní 

organizace práce č. 144 z roku 1976, jakož i z doporučení Mezinárodní organizace 

práce č. 156. Tripartitu na národní úrovni tvoří sociální partneři s paritním zastoupením 

a stát
363

 reprezentovaný určenými členy vlády. Zaměstnavatelské zájmy zastupují v 

tripartitě představitelé zaměstnavatelských svazů a zájmy zaměstnanců představitelé 

odborové konfederace. Partneři se formou tripartitních jednání účastní při utváření a 

řízení trhu práce a státní sociální politiky, jakož i hospodářské a mzdové politiky. 

Historicky prvotní instituce tripartity po roce 1989 - Rada hospodářské a sociální 

dohody (RHSD) byla původně ustavena na základě vzájemné dohody zúčastněných 

aktérů - zástupců vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců (odborů). Podle tehdejšího 

statutu RHSD byly předmětem jednání pléna tripartity hospodářské, sociální, mzdové 

a pracovněprávní otázky, přičemž výsledkem těchto jednání měla být generální dohoda 

upravující podmínky a vztahy v těchto oblastech. Generální dohoda má povahu 

gentleman agreement. Na rozdíl od kolektivní smlouvy (uzavírané na úrovni podniku 

nebo hospodářského odvětví) nemá generální dohoda právní, ale „pouze“ politickou a 

morální závaznost. 

Zákon č. 106/1999, Z. z., o hospodářském a sociálním partnerství (zákon o 

tripartitě), přijatý v roce 1999, ve srovnání s původním statutem RHSD v zásadě 

nezměnil ani věcnou působnost tripartity ani kompetence jejích aktérů.  

Sociální partneři se mohli a mohou vyjadřovat k návrhům zákonů týkajícím se 

hospodářského a sociálního rozvoje a pracovních a mzdových podmínek. V souladu 

s ústavněprávním systémem SR však sociální partneři ani vláda nemohou zaručit, že 

jejich stanovisko bude skutečně promítnuto do podoby zákona. Legislativní pravomocí 

disponuje výlučně Parlament SR. Poslanci Národní rady SR nejsou stanoviskem RHSD 

vázáni a poslanecké návrhy zákonů na jednání tripartity ani nebývají předkládány.  

První generální dohoda byla podepsána v roce 1991. Představitelé odborů na 

Slovensku již po roce fungování tripartity kromě zdůrazňování významu a pozitiv této 

instituce začali upozorňovat rovněž na problém, jenž je aktuální i v současnosti: na 

                                                           
362 Rekreace, služby na regeneraci pracovní síly, doprava do zaměstnání, podnikové stravování, sociální 
výpomoci, odměny při pracovních a životních jubileích, doplňkové důchodové spoření, půjčky, podpora 
kolektivního vyjednávání, podpora profesního vzdělávání apod. 
363 Stát má tedy významnou úlohu v oblasti kolektivních pracovněprávních vztahů nejen z titulu zákonodárné 
funkce. Je účastníkem kolektivního pracovního práva rovněž prostřednictvím své účasti v tripartitě. Stát 
zpravidla není smluvní stranou při kolektivním vyjednávání, s výjimkou případů, kdy vystupuje jako 
zaměstnavatel. Smluvním sociálním partnerem je v případě sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně 
v oblasti výkonu funkcí ve veřejném zájmu, jakož i u kolektivních smluv vyššího stupně pro oblast státní 
služby.  
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otázku dodržování dohod sociálních partnerů a vlády. Ve Stanovisku KOZ SR k činnosti 

RHSD SR z ledna 1993 se uvádí, že vedle pozitiv, jež vyplývají z existence tripartity, 

lze v jejím dosavadním fungování nalézt i řadu nedostatků. Jde zejména o „vědomé a 

záměrné pomíjení tripartity (RHSD) v rozhodovacím procesu“. Odbory zde dospěly 

k závěru, že „RHSD sice z formálního hlediska požadavky tripartitních vztahů splňuje, 

ale z praktického hlediska je její význam omezen a z hlediska KOZ plní svoji funkci jen 

omezeně. Kromě toho je KOZ svou účastí v RHSD postavena v očích společnosti do 

pozice konsenzuálního partnera vlády SR v záležitostech, jež mají značný sociální 

dopad, a to i v případě nesouhlasu KOZ s vládními opatřeními.“ 

Sociální partneři a vláda SR v období do roku 1997 každoročně dospěli 

k podepsání generální dohody. Definovali v ní relevantní ekonomické a sociální úkoly a 

konkretizovali související závazky jednotlivých sociálních partnerů. Generální dohoda 

současně tvořila rámcové a koncepční východisko pro kolektivní vyjednávání na 

odvětvové a podnikové úrovni. Kontrola plnění závazků plynoucích z generální dohody 

byla důležitým tématem tripartitních jednání. Poté se sociálním partnerům a vládě SR 

podařilo uzavřít generální dohodu na rok 2000, v následujících letech však partneři 

v tripartitě ke generální dohodě nedospěli.  

Po roce 2002 se situace pro odbory zhoršila. Pravicově orientovaná vláda364 

pokračovala ve vytváření „příznivého prostředí pro zahraniční investice“ a v zájmu 

zvýšení flexibility pracovního trhu prosadila liberalizaci právní úpravy v zákoníku práce. 

Požadavky odborářů často nebyly na půdě tripartity akceptovány. Vláda SR navrhla 

zrušit zákon o tripartitě365
 a parlament vládě nakonec v roce 2004 vyhověl. Vládní 

návrh novely zákona, jímž byla ukončena existence tehdejší RHSD, schválila Národní 

rada SR 22. září 2004. Na základě novely zákona byla ustavena Rada hospodářského 

a sociálního partnerství (RHSP), která měla působit pouze jako poradní orgán vlády, 

zatímco bývalá RHSD byla definována jako dohodovací institut sociálních partnerů na 

celostátní úrovni. 

Po parlamentních volbách, jež přinesly změnu vlády, se odborářům splnil jeden 

z jejich klíčových požadavků - byl opětovně přijat zákon o tripartitě (zákon č. 103/2007 

Z. z., o třístranných konzultacích na celostátní úrovni), který RHSD redefinuje jako 

konzultační a dohodovací orgán sociálního partnerství na celostátní úrovni. 

Skutečnost, že fungování sociálního dialogu, jakož i realizace priorit sociálních 

partnerů (dlouhodobě k nim patří např. podoba zákoníku práce a podmínky extenze 

kolektivních smluv vyššího stupně) na Slovensku stále ještě úzce závisejí na stávající 

vládní garnituře, se opět potvrdila po parlamentních volbách 2010. Nová pravicová 

vládní koalice opět iniciovala liberalizaci znění zákoníku práce a zrušení možnosti 

rozšiřovat platnost kolektivních smluv vyššího stupně.  

Formálně na Slovensku tripartita jako dohodovací orgán s původními aktéry a 

fungující podle původního statutu zůstala zachována, avšak pracovní a mzdové 

podmínky, jakož i vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, začaly být ve stále větší 

míře upravovány kolektivními smlouvami, a to častěji podnikovými kolektivními 

smlouvami než vyššími kolektivními smlouvami na úrovni hospodářských odvětví. 

Slovenská právní úprava však i nadále poskytuje rámec pro participaci sociálních 

partnerů a pro sociální dialog na všech úrovních a ve všech sférách hospodářského 

života, která je kompatibilní s Evropou. Na fungování sociálního dialogu má pozitivní 

                                                           
364 Tzv. druhá vláda premiéra M. Dzurindy (2002-2006). 
365 S návrhem na jeho zrušení přišel již v prosinci 2003 tehdejší ministr spravedlnosti D. Lipšic. Tripartitu 
v této souvislosti označil za korporativistický model, v němž mají výsadní „lobbistické“ postavení odboráři a 
zaměstnavatelé na úkor jiných zájmových skupin. (TASR, 32.1.2004). 
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(minimálně formálně institucionální) vliv i charakter pravidel Evropské unie. Tato 

pravidla podporují posilování demokratických institucí, konsenzuální přístup a 

umožňuje participaci.  
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Velká Británie 

A. Národní rámec: základní socioekonomické 

údaje 

Velká Británie (oficiální název Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska) je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov 

Velkou Británii, severovýchodní část ostrova Irsko a mnoho menších ostrovů. Je 

parlamentní monarchií tvořenou čtyřmi zeměmi: Anglií, Skotskem, Walesem a 

Severním Irskem. Velká Británie má rozlohu 243 610 km2 a s populací čítající 62 

milionů obyvatel je 22. nejlidnatější zemí na světě. Ačkoliv bylo Spojené království 

ještě v devatenáctém století nejsilnější velmocí, obě světové války a především pak 

rozpad britské koloniální říše v druhé polovině dvacátého století jeho vliv značně 

oslabily. Přesto je dnes důležitou politickou, ekonomickou i vojenskou mocností a 

jednou z nejrozvinutějších zemí světa, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN a 

členem skupiny G8. Je pátou největší světovou ekonomikou a třetí největší 

ekonomikou EU (podle nominální hodnoty HDP). Je jedním ze zakládajících členů 

NATO, členem Rady Evropy a vedoucí zemí Britského společenství národů (angl. 

„Commonwealth“). Velká Británie je jednou ze zemí EU, která nevstoupila do měnové 

unie a ponechala si svoji národní měnu. 

Motorem britské ekonomiky je export. Británie se opírá o své globální vazby z 

minulosti a o (byť omezené) zásoby ropy a plynu. Dalším tradičním stimulem 

ekonomiky je trvalý příliv levné pracovní síly z méně rozvinutých zemí. Británie byla 

mezi prvními zeměmi zasaženými finanční krizí, avšak díky agresivním preventivním 

krokům britské vlády se podařilo poměrně rychle zastavit hrozící vlnu nedůvěry v 

bankovní systém země. Přesto se zatím nedaří, a to i navzdory implementaci celé řady 

ozdravných opatření, znovu nastolit hospodářský růst. Dle údajů Světové banky 

dosahoval HDP v přepočtu na obyvatele v roce 2010 přibližně 36 144 USD. Narostl tak 

meziročně jen o 1,6 %, což bylo výrazně méně, než se očekávalo. Velká Británie navíc 

vykázala jednu z nejvyšších měr inflace v EU, v závěru roku 2011 činila míra inflace 

dle Eurostatu 4,2 %, což je ve srovnání s průměrnou hodnotou inflace v EU o 1,2 

procentního bodu více. Nezaměstnanost dosáhla v září 2011 úrovně 8,2 %. 

 

Vývoj základních hospodářských ukazatelů v letech 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

HDP - meziroční změna (%) 3,0 0,7 -4,9 1,6 0,3 

roční míra inflace (%) - index CPI 2,3 3,1 3,0 3,7 4,5 

míra nezaměstnanosti (%) 5,2 6,0 7,8 7,9 8,3 

*odhad průměrné hodnoty za kalendářní rok 

Zdroj: Office for National Statistics 

 

Až do 80. let 20. století tvořila páteř britského hospodářství tradiční průmyslová 

odvětví, zejména textilní průmysl, výroba železa a oceli, stavba lodí, těžební průmysl a 

těžké strojírenství. Od 90. let minulého století se do popředí dostávají novější odvětví, 

např. elektrotechnický, potravinářský či chemický průmysl (Greenwood a Traxler 

2007). Významnými hospodářskými odvětvími jsou rovněž automobilový, letecký a 
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farmaceutický průmysl či biotechnologie. Průmysl zaměstnává 10 % pracujících a tvoří 

13 % HDP, tento podíl se však neustále snižuje ve prospěch služeb. Velká Británie je 

největším producentem ropy v EU, objem těžby ropy se ale mezi lety 1999 a 2008 

snížil téměř o polovinu (ze 150,2 na 78,6 milionů tun). Spojené království je jednou z 

předních evropských zemí i z hlediska infrastruktury, silniční doprava patří k 

nejrozvinutějším a nejhustším v Evropě. V zemědělství pracují zhruba 2 % populace 

(184 000 osob, tj. 0,6 % celkové pracovní síly) a na tvorbě HDP se zemědělství podílí 

0,7 procenty, tento podíl však trvale klesá. Většina obyvatelstva (81 % celkové 

pracovní síly) pracuje v dynamicky se rozvíjejícím terciárním sektoru, např. ve státní 

správě, finančnictví, školství, zdravotnictví a cestovním ruchu. Podíl služeb na tvorbě 

HDP činí 76 %, což je jedna z nejvyšších hodnot v EU. Londýn je největším finančním 

centrem světa a finanční služby jsou nejúspěšnějším britským vývozním artiklem. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, který ve fiskálním roce 2010/ 

2011 činil v Británii 11,1 % HDP, představoval rekordní rozpočtový deficit mezi zeměmi 

G20. Celkový veřejný dluh Velké Británie narostl z 29 % HDP v roce 2002 na více než 

58 % v roce 2010, tj. výrazně přes deklarovaný strop 40 %. Dosažení vyrovnaného 

hospodaření a snížení veřejného dluhu v oblasti veřejných financí je v současnosti 

hlavní prioritou koaliční vlády konzervativní strany a liberálních demokratů, která se 

snaží razantními kroky podporovat celé podnikatelské spektrum od malých a středních 

firem až po velké investorské společnosti. 

Britská ekonomika se vyznačuje vysoce tržně orientovanou formou kapitalismu, 

jejímž konstitutivním prvkem je specifická forma vlády korporací. Země je často 

uváděna jako typický příklad liberálně pluralistického evropského státu, čemuž 

odpovídají různé paralelně existující systémy kolektivního vyjednávání na různé úrovni 

decentralizace (Andersen 2002). Británie se ze všech zemí EU nejvíce hlásí k ideologii 

deregulace a co největší možné flexibility trhu. S tím se pojí snaha o zlepšení vlastní 

pozice v mezinárodní konkurenci tlakem na snižování cen nákladů, tedy i na nižší míru 

pracovněprávní ochrany zaměstnanců. V souladu s tím patří Velká Británie ke státům 

EU se značně limitovaným systémem sociálního zabezpečení a obecně s malým 

rozsahem intervencí státu. Tento stav je výsledkem dvou protikladných tradic: na 

jedné straně byla Británie první industrializovanou ekonomikou řízenou na bázi 

společného rozhodovacího mechanismu vycházejícího z organizovaného sociálního 

dialogu mezi vládou, zaměstnanci a zaměstnavateli. Tato korporativistická tradice 

však nedokázala zajistit podnikům dostatečnou flexibilitu a výkonnost. Do popředí 

proto vystoupila tradice založená na kapitalistickém ideálu volné ruky trhu, 

vyzdvihující principy krátkodobého zisku a flexibility trhu. Vláda Margaret Thatcherové 

založila své působení na této neoliberální ideologii a důsledně vystupovala proti tradici 

sociálního dialogu. Jednotlivá opatření její vlády vedla k oslabení pozice 

organizovaných zájmů, a to především omezením působnosti odborů. Následující 

labouristické vlády se v zásadě neodchýlily od vytyčené neoliberální linie, ačkoli 

v legislativní rovině přispěly k částečné modifikaci rámce pracovních vztahů, a to ve 

prospěch pracovní síly (Greenwood a Traxler 2007). 
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B. Právní úprava sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání 

B.1 Právní úprava v oblasti sdružování  

S ohledem na tržně orientované hospodářství, omezenou roli státu a pluralitní 

charakter vztahů mezi státním aparátem a občanskou společností v Británii neexistuje 

speciální právní úprava v oblasti sdružování zaměstnavatelů (angl. „business 

associations“) a pokud jde o odbory, je jejich působení regulováno jen minimálním 

počtem pozitivních práv. Kolektivní vyjednávání se řídí zejména soukromým smluvním 

právem (Greenwood a Traxler 2007, Rodríguez et al. 2011). 

Zákon o odborových a pracovních vztazích (angl. „Trade Union and Labour 

Relations (Consolidation) Act“, TULRCA) z roku 1992 stanoví pravidla pro odborové 

sdružování, práva jejich členů (např. poskytování pracovního volna za účelem výkonu 

odborových aktivit), podmínky stávkové aktivity a právní status kolektivních smluv. Dle 

tohoto zákona nemohou být bezdůvodně propuštěni zástupci zaměstnanců. TULRCA 

rovněž garantuje svobodu sdružování, tj. právo stát se členem odborové organizace a 

účastnit se odborových akcí, nebo naopak právo do odborové organizace nevstoupit 

(tzv. „right to dissociate“). Za (ne)účast na akcích odborů nebo za členství v odborech 

nesmí být zaměstnanec propuštěn či jinak postihován. Uvedená práva jsou soudně 

vymahatelná.366 

Od roku 1965 disponovaly „uznané odbory“ (tj. odbory, které zaměstnavatel 

„uznal“ jako partnery pro kolektivní vyjednávání) rovněž výsadním právem na 

informace a projednání. Tato práva byla v případě hromadného propouštění omezena 

v roce 1995 Předpisy pro hromadné propouštění a převod podniků (angl. „Collective 

Redundancies and Transfer of Undertakings Regulations“), jež umožnily 

zaměstnavatelům projednat propouštění zaměstnanců i s jinými zástupci zaměstnanců 

než s odbory. Právní úprava podmínek pro organizování protestních akcí spočívá spíše 

než ve vymezení práv ve stanovení výjimek z přijatých pravidel.367 

Působení odborů ve Velké Británii bylo legalizováno v roce 1867 na základě 

doporučení Královské komise (angl. „Royal Commission“), která dospěla k závěru, že 

ustavení odborových organizací přináší výhody jak zaměstnancům, tak zaměstnavate-

lům. Proces legalizace odborů byl završen přijetím Zákona o odborech (angl. „Trade 

Union Act“) v roce 1871, který odbory zbavil řady omezení a ponechal řešení vnitřních 

záležitostí odborů v jejich vlastní kompetenci. Odborové hnutí (angl. „Trade Union 

Movement“) začalo rozvíjet snahy o reformu sociálně-ekonomických podmínek práce 

zaměstnanců v průmyslu, které vyústily ve vytvoření „Labour Representation 

Committee“ (Komise zástupců pracujících). Na základě tohoto orgánu se později začala 

formovat Labour Party, jež si dodnes zachovala významné vazby na britské odborové 

hnutí. Vliv odborů byl výrazně oslaben v 80. letech 20. století za vlády Margaret 

Thatcherové, a to především zavedením právních omezení v oblasti stávkové aktivity 

(viz níže).368 V současné době platí, že s výjimkou povinnosti ustavit volený výkonný 

                                                           
366 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/FREEDOMOFASSOCIATION-EN.htm. 
367 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/UNIONRIGHTS-EN.htm. 
368 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_unions_in_the_United_Kingdom. 
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orgán v určitých časových intervalech369 mohou odbory samy rozhodovat o svém 

vlastním působení a o vlastních interních záležitostech. 

B.2 Kolektivní pracovní právo a jeho vývoj 

B.2.1 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

Ve srovnání s ostatními západoevropskými zeměmi se Velká Británie vyznačuje 

neuspořádanou strukturou jednotlivých úrovní kolektivního vyjednávání a absencí 

komplexního právního ukotvení kolektivních smluv. Kolektivní smlouvy nejsou právně 

závazné, což souvisí s britskou tradicí neintervence státu do sféry vztahů mezi 

sociálními partnery. Stát respektuje úlohu sociálního dialogu a podporuje jej, neusiluje 

však o právní regulaci dané oblasti, a to ani pokud jde o podmínky kolektivního 

vyjednávání, reprezentativitu sociálních partnerů apod. V souladu s převládající libe-

rální tradicí jsou kolektivní smlouvy dobrovolnými nástroji, jejichž respektování je 

pouze otázkou etiky smluvních stran. Na druhou stranu odbory nesou právní 

odpovědnost za protiprávně konané nátlakové akce. Pokus zakotvit právní závaznost 

kolektivních smluv do britského právního řádu, a to na základě Zákona o vztazích mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli (angl. „Industrial Relations Act“) z roku 1971, nezískal 

podporu odborů ani zaměstnavatelů a skončil zrušením tohoto zákona. Podmínky 

stanovené v kolektivních smlouvách (včetně tzv. „nadnárodních dohod“) jsou nicméně 

běžnou součástí pracovních smluv a v této podobě mohou být soudně vymáhány 

jednotlivými zaměstnanci (EIRO 2009a). Právní vymahatelnost se však netýká všech 

ujednání obsažených v kolektivních smlouvách, vymahatelná jsou pouze ta, jež jsou 

považována za součást individuálních práv zaměstnance (nelze tedy vymáhat práva 

kolektivní) (Rodríguez et al. 2011). 

Kolektivní smlouvy musí respektovat právní rámec regulující pracovní podmínky 

na obecné úrovni. V určitých případech se však podnikové kolektivní smlouvy mohou 

odchylovat od zákonných ustanovení v neprospěch zaměstnanců. Například zmíněné 

Předpisy pro převod podniků stanoví výjimku pro zaměstnavatele v insolvenci. Výjimka 

umožňuje dohodnout se zástupci zaměstnanců méně výhodné (z pohledu zaměst-

nanců) pracovní podmínky např. v oblasti mezd či pracovní doby, pakliže přijatá 

opatření mají vést k zachování pracovních míst. Opatření zhoršující pracovní podmínky 

zaměstnanců by v jiných souvislostech byla považována za porušení zákona. Ujednání 

o možnosti odchýlit se od znění zákona se stává součástí pracovních podmínek po tu 

dobu, kdy trvá situace, jež nárok na tuto výjimku vyvolala (Rodríguez et al. 2011). 

Uzavírání kolektivních smluv se od roku 1992 řídí již zmíněným TULRCA. 

Kolektivní smlouvu zákon definuje jako „jakoukoli smlouvu či ujednání učiněné jednou 

odborovou organizací nebo jejím jménem a jedním nebo více zaměstnavateli či 

organizacemi zaměstnavatelů, vztahující se k jednomu nebo k většímu počtu těchto 

témat: 

 pracovním podmínkám nebo fyzickým podmínkám, za nichž dochází k výkonu práce 

 

 přijetí či nepřijetí zaměstnanců, ukončení případně přerušení zaměstnání nebo 

pracovních povinností jednoho či více zaměstnanců 

 

                                                           
369 Viz TULRCA, odst. 46. 
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 rozdělování práce či pracovních povinností mezi zaměstnance nebo skupiny 

pracovníků 
 

 záležitostem spojeným s pracovní kázní 
 

 členství pracovníka v odborech 
 

 zařízení pro odborové funkcionáře 
 

 systému vyjednávání a jiným procedurám vztahujícím se k uvedeným tématům, 

včetně uznání práva odborové organizace zastupovat zaměstnance při vyjednávání 

nebo uplatnění těchto procedur zaměstnavateli či organizacemi zaměstnavatelů.“370 

 

Okruh těchto témat byl zúžen do uvedené podoby v 80. a 90. letech 20. století. 

Kolektivní smlouva může mít v Británii písemnou i ústní formu a může nabýt různé 

míry formálnosti. Do takto široce vymezeného rámce kolektivních smluv spadá 

prakticky většina podnikových smluv upravujících pracovní podmínky zaměstnanců. 

Vedle těchto zákonem definovaných témat se mohou podnikové kolektivní smlouvy 

věnovat jakýmkoli jiným tématům, o nichž zúčastněné strany chtějí vyjednávat. 

Pracovní spory se nicméně mohou týkat pouze otázek vymezených zákonem. Pracovní 

podmínky dohodnuté v kolektivních smlouvách se netýkají automaticky všech zaměst-

nanců, na něž se tyto smlouvy vztahují. Implementace dohodnutých ustanovení se 

uskutečňuje prostřednictvím tzv. „paralelní“ (angl. „bridging“) podmínky v (individu-

ální) pracovní smlouvě, která garantuje vymahatelnost práv z uzavřených kolektivních 

smluv. Tzv. „kolektivní“ pracovní podmínky stanovené v kolektivní smlouvě (tj. 

podmínky vztahující se na pracovní sílu jako celek, např. pravidla pro hromadné 

propouštění, restrukturalizaci či kolektivní projednání) však součástí pracovních smluv 

nejsou a vymáhány být proto nemohou. Kolektivní smlouvy samy o sobě nejsou právně 

vymahatelné, pokud neobsahují písemné ujednání o vymahatelnosti, k čemuž však 

v praxi dochází jen výjimečně. Vymahatelnost ujednání obsažených v kolektivních smlou-

vách je tedy podmíněna jejich inkorporováním individuálními pracovními smlouvami. 

(Mercer... 2006). 

V některých případech jsou uzavírány různé kolektivní smlouvy pro odlišné 

kategorie zaměstnanců (nejčastěji pro zaměstnance vykonávající manuální a 

nemanuální profese), stále častěji se však prosazuje sjednávání smluv aplikovatelných 

na všechny zaměstnance (tzv. „single-status agreement“). Rozsah působnosti 

kolektivní smlouvy závisí na dohodě mezi zúčastněnými stranami, neboť z hlediska 

britského práva jde v případě kolektivní smlouvy o soukromou dohodu. Nejčastější 

však bývají v praxi případy, kdy se kolektivní smlouvy vztahují na celý podnik nebo 

jeho pobočku (Rodríguez et al. 2011). 

Kolektivní vyjednávání se může odehrávat jak na úrovni podniků (ať už v rámci 

dané pobočky nebo v rámci celého podniku), tak na vyšší úrovni, tj. především na 

úrovni odvětví. Kolektivní smlouvy však mohou být uzavřeny i na nižší než podnikové 

úrovni. V tomto případě jde obvykle o neformální smlouvy mezi zástupci odborů a 

nižšími vedoucími zaměstnanci (tzv. „domestic agreements“). Pokud jde o kolektivní 

smlouvy sjednávané na vyšší úrovni, mají ve Velké Británii různou formu. Oblastní 

kolektivní smlouvy (angl. „district agreements“) např. upravují pracovní podmínky 

zaměstnanců v určité lokalitě či oblasti. V současnosti jsou tyto smlouvy uzavírány jen 

velmi zřídka a byly víceméně nahrazeny jinými typy smluv, v minulosti však hrály 

důležitou úlohu zejména ve strojírenském průmyslu. Nejdůležitějšími kolektivními 

smlouvami sjednávanými na nadpodnikové úrovni jsou smlouvy odvětvové (angl. 

                                                           
370 Viz TULRCA, odst. 178. 
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„industry-wide agreements“). Tyto smlouvy jsou uzavírány mezi organizacemi 

zaměstnavatelů a organizacemi odborů či odborovou konfederací. Vztahují se na za-

městnance v daném odvětví, pokud pracují u zaměstnavatelů, kteří jsou členy 

organizací zaměstnavatelů sdružených ve vyjednávající organizaci. Ke kolektivnímu 

vyjednávání na této úrovni dochází prostřednictvím „National Joint Industrial Councils“, 

NJIC (Národní bipartitní odvětvové rady), nebo prostřednictvím „Joint Industrial 

Councils“, JIC (Bipartitní odvětvové rady), nebo v „National Joint Committees“ (Národní 

bipartitní výbory). K zakládání těchto orgánů docházelo od roku 1919, většina z nich 

vznikla ve 20. až 40. letech 20. století. Hlavním předmětem vyjednávání v bipartitních 

radách jsou mzdové otázky a pracovní podmínky v příslušných odvětvích.371 

Kolektivní vyjednávání na podnikové a vyšší úrovni není obvykle nijak vzájemně 

koordinováno. Až do druhé světové války odvětvové kolektivní smlouvy přímo ovlivňo-

valy úroveň mezd v příslušném odvětví a z pohledu zaměstnanců šlo o nejdůležitější 

úroveň vyjednávání o mzdách. Od 60. let minulého století se důraz postupně přesunul 

na podnikovou úroveň kolektivního vyjednávání a odvětvové smlouvy naopak ztrácejí 

vliv. Kolektivní vyjednávání na vyšší úrovni ztratilo na významu především v 80. 

letech 20. století a od 90. let se stalo spíše výjimkou. 

 

Pokles podílu podniků s uznanými odbory, na něž se vztahují mzdová ujednání 

kolektivních smluv vyššího stupně, mezi lety 1980-1998 

 1980 1998 

podniky celkem 68 % 34 % 

veřejný sektor 81 % 47 % 

soukromé výrobní podniky 57 % 25 % 

soukromé služby 54 % 12 % 

Zdroj:(Neal 2005) 
 

B.2.2 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv a jeho význam 

Pouze zhruba jedna třetina z celkového počtu zaměstnanců je ve Velké Británii 

pokryta kolektivními smlouvami a v soukromém sektoru je kolektivními smlouvami 

dokonce pokryta jen jedna šestina všech zaměstnanců. 

 

Podíl zaměstnanců pokrytých kolektivními smlouvami v letech 1996-2011 (v %) 

 1996 2001 2006 2011 

zaměstnanci celkem 37,0 35,5 33,3 31,2 

soukromý sektor 23,2 21,9 19,6 16,9 

veřejný sektor 74,4 72,6 69,0 67,8 

Zdroj: (Brownlie 2012) 

 

Tato bilance je výsledkem nízké míry odborové organizovanosti v posledních 

desetiletích, k níž se přidává fakt, že závaznost kolektivních smluv nelze rozšiřovat, 

neboť ani kolektivní smlouvy samy o sobě právně závazné nejsou. Mechanismy 

                                                           
371 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Industrial_Council. 
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rozšiřování jejich závaznosti nebyly zavedeny ani na dobrovolné bázi. (EIRO 2009a, 

Rodríguez et al. 2011). 

B.2.3 Pracovní spory 

B.2.3.1 Individuální pracovní spory 

Hlavním orgánem oprávněným řešit pracovní spory je „Advisory Conciliation 

and Arbitration Service“, ACAS (Poradní servis pro vyrovnání a smírčí řízení) ustavený 

roku 1976.372 ACAS je ze zákona nezávislý tripartitní orgán, jehož posláním je 

zlepšovat vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jeho kompetence v současnosti 

upravuje TULRCA. ACAS je oprávněn posuzovat jakoukoliv otázku týkající se vztahů 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a poskytovat poradenství v této oblasti. Dále může 

vydávat metodické návody a pokyny, podporovat řešení sporů prostřednictvím 

intervence třetí strany (angl. „third-party intervention“) a poskytovat vyrovnání 

v případech, kdy spor lze řešit soudní cestou. Zpočátku měl ACAS za cíl zejména 

podporovat rozvoj kolektivního vyjednávání, případně prosazovat modifikaci 

uplatňovaných mechanismů. Od tohoto zaměření však bylo ustoupeno v roce 1993, 

takže stěžejní oblastí působnosti ACAS je v současné době řešení individuálních 

pracovních sporů, obvykle v oblasti mezd. Pokles počtu nátlakových akcí v posledních 

letech rovněž vedl k posílení poradní role orgánu a naopak k redukci aktivit ACAS při 

urovnávání kolektivních sporů. K tomu přispěla i skutečnost, že ACAS nemá pravomoc 

rozhodovat bez souhlasu smluvních stran a smírčí řízení nemá povinný charakter a 

není ani právně závazné (EIRO 2009a). 

ACAS je řízen tripartitní Radou (angl. „Council“), která může kromě předsedy 

sestávat až z 15 členů. Jedna třetina členů Rady je jmenována po konzultaci 

s odborovou konfederací TUC, třetina po konzultaci se zaměstnavatelskou konfederací 

CBI a zbylí členové jsou obvykle voleni z řad pracovníků akademické obce jako 

nezávislí odborníci. Konzultace týkající se členství v Radě mohou být uskutečněny 

rovněž s odborovými organizacemi, které nejsou sdruženy v TUC, a s britskými 

obchodními komorami. Členové Rady jsou jmenováni Státním tajemníkem na časově 

omezené období nejvýše 5 let, k jejich jmenování však může dojít i opakovaně. Chod 

ACAS zajišťuje aparát čítající několik set členů, jehož větší část zajišťuje provoz jeho 

regionálních poboček. Financování ACAS je zajištěno z veřejných zdrojů. Ačkoli 

členové aparátu ACAS jsou považováni za státní zaměstnance, zvláštní status ACAS 

zaručuje nezávislost tohoto orgánu na vládě. V Severním Irsku namísto ACAS působí 

„Labour Relations Agency“, LRA (Agentura pro pracovní vztahy), jež plní tytéž funkce. 

Zaměstnanci mají pro řešení pracovněprávních sporů možnost obrátit se na soud (v 

Anglii, Skotsku a Walesu nejčastěji na tzv. „employment tribunal“, do roku 1998 

„industrial tribunal“), který rozhoduje o tom, zda došlo k porušení jejich práv (EIRO 

2009a). Soudy tohoto typu jsou zřizovány od roku 1964, kdy vstoupil v platnost 

„Industrial Training Act“ (Zákon o technickém vzdělávání). Jde o tripartitní orgány 

sestávající z nezávislého soudce, zástupce zaměstnavatelů a zástupce odborů - 

odborníků v pracovněprávní oblasti. Nejčastěji soudy řeší spory v souvislosti s 

nespravedlivým propuštěním zaměstnance, výplatou odstupného nebo diskriminací v 

zaměstnání. Ostatní pracovněprávní spory řeší především obecné soudy. Zaměstnanci 

                                                           
372 Neformálně fungoval servis pro vyrovnání a smírčí řízení již od roku 1974. Viz http://www. eurofound. 
europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/ADVISORYCONCILIATIONANDARBI TRATIONSERVICEACAS-EN.htm. 
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při pracovněprávních soudních sporech využívají často podporu ze strany odborů, 

zejména pokud se spor týká většího počtu zaměstnanců. Svého práva se však 

zaměstnanec může domoci - jak již bylo zmíněno výše - pouze tehdy, má-li jeho nárok 

oporu v pracovní smlouvě (Rodríguez et al. 2011). Stížnosti lze soudní cestou uplatnit 

předepsanou formou a v určité časové lhůtě (t. j. do tří měsíců od vzniku skutkové 

podstaty sporu). Žalovaná strana má možnost se k stížnosti vyjádřit ve lhůtě 28 dnů. 

Soud může za porušení závazků vyplývajících z pracovní smlouvy uložit pokutu až 

25.000 GBP.373 ACAS má ze zákona povinnost nabídnout stranám, jež se obrátily na 

pracovněprávní soud, bezplatné smírčí řízení a díky uplatnění tohoto institutu mnohdy 

k soudnímu sporu vůbec nedojde (strany se dohodnou na vyrovnání). 

Odvolání proti rozhodnutí v pracovněprávním soudním sporu (většinou jde o 

případy nespravedlivého propuštění) přísluší „Employment Appeal Tribunal“, EAT (Pra-

covněprávnímu odvolacímu soudu).374 Tento tripartitní orgán tvoří soudci se statusem 

soudců Nejvyššího soudu, kteří zasedají společně s odborníky v pracovněprávní oblasti, 

delegovanými zaměstnanci i zaměstnavateli. Pravomoci EAT jsou vymezeny v části II 

Zákona o pracovněprávních soudech (angl. „Employment Tribunals Act“) z roku 1996, 

v platném znění. Pokud se některá ze stran odvolá i proti rozhodnutí EAT, řeší tato 

odvolání obecný Odvolací soud (angl. „Court of Appeal“). V Severním Irsku se odvolání 

podávají Odvolacímu soudu hned v první instanci. Rozhodnutí odvolacích soudů jsou 

závazná pro soudy nižší úrovně (tj. pro běžné pracovněprávní soudy), odvolací soudy 

jsou při projednávání zase vázány rozhodnutími vyšších soudů. To znamená, že 

nejvlivnější interpretace zaměstnaneckých práv vycházejí z rozhodnutí soudů, jež se 

na pracovněprávní problematiku nespecializují.375 Na odvolací soud se lze obrátit ve 

lhůtě do 42 dnů od vynesení rozsudku a vyhotovení jeho písemného zdůvodnění. 

B.2.3.2 Kolektivní pracovní spory, jejich obvyklé formy a jejich frekvence 

Kolektivním pracovním sporem je podle TULRCA spor mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli, který se váže na některé z témat definovaných zákonem jako předmět 

kolektivních smluv (viz kap. B.2.1). Pravomocí řešit kolektivní pracovní spory týkající 

se např. uznávání odborů, sdělování informací ke kolektivnímu vyjednávání, 

informování a projednávání se zaměstnanci, Evropské podnikové rady a zastoupení 

zaměstnanců v nadnárodních společnostech disponuje v Anglii, Skotsku a Walesu 

„Central Arbitration Committee“, CAC (Ústřední smírčí komise).376 CAC je stálým 

nezávislým orgánem, který v záležitostech týkajících se uznávání odborů a vypovídání 

dohod o jejich uznání pro účely kolektivního vyjednávání činí právně závazná 

rozhodnutí, pokud se zaměstnavatel a odborová organizace nedokážou na těchto 

otázkách dohodnout (do roku 1979 byl význam CAC větší, zrušením většiny zákonných 

pravomocí je však působnost orgánu omezena na unilaterální smírčí řízení v uvedených 

oblastech). CAC byla zřízena zákonem v roce 1976 a nahradila v dané oblasti 

„Industrial Arbitration Board“ (Průmyslový smírčí výbor). Provoz CAC je hrazen ze 

státních prostředků a jeho předseda, místopředseda i řadoví členové jsou jmenováni 

Státním tajemníkem pro zaměstnanost (angl. „Secretary of State for Employment“). 

Členové jsou vybíráni z řad zkušených zástupců zaměstnavatelů či zaměstnanců. 

V Severním Irsku plní stejné funkce Pracovněprávní soud (angl. „Industrial Court“). 

                                                           
373 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_Tribunal. 
374 Viz http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment-appeals. 
375 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/LABOURCOURT-EN.htm. 
376 Viz http://www.cac.gov.uk/index.aspx?articleid=2213. 



II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 
 

200 

Jedním z důsledků britského systému kolektivního vyjednávání je skutečnost, 

že kolektivní pracovní spory nejsou řešeny soudní cestou. Ustanovení čl. 179 TULRCA 

vymezuje podmínky nezbytné pro vymahatelnost kolektivních smluv, jimiž jsou 

písemná forma smlouvy a explicitně uvedené ujednání, že smlouva je uzavřena jako 

právně vymahatelná. Ustanovení o vymahatelnosti smlouvy je však používáno jen 

zřídka, právní vymahatelnost kolektivních smluv jako princip by totiž byla v rozporu s 

tradicí vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nástrojem k vymáhání 

smluvních závazků je tedy spíše organizace nátlakových akcí, nejčastěji stávek 

(Rodríguez et al. 2011), nebo se mohou zúčastněné strany také pokusit vyřešit spor 

prostřednictvím smírčího řízení zajišťovaného CAC. 

Právo na stávku bylo do britského právního řádu zakotveno Zákonem o 

odborech již v roce 1871. Následně bylo roku 1875 uzákoněno právo na pokojnou 

demonstraci Zákonem o povstání a ochraně vlastnictví (angl. „Conspiracy and 

Protection of Property Act“). Zákon o kolektivních pracovních sporech (angl. „Trade 

Disputes Act“) z roku 1906 umožnil odborovým organizacím angažovat se v 

nátlakových akcích bez rizika, že budou jejich zástupci žalováni o náhradu škody 

(EIRO 2009a). Tento zákon vymezuje právo na stávku jako jedno ze základních 

lidských práv. Rozsah legálních protestních akcí naopak omezil Zaměstnanecký zákon 

(angl. „Employment Act“) z roku 1982, který zbavil stávkující právní beztrestnosti 

v případě konání stávek jako způsobu řešení sporů mezi zaměstnanci, stávek na 

podporu jiných zaměstnanců nebo stávek, jež nesouvisí „zcela“ nebo „převážně“ s 

tématy vymezenými zákonem pro kolektivní vyjednávání.377 V současnosti se 

posuzování stávek a jiných nátlakových akcí řídí především TULRCA, který právo na 

stávku omezil ještě výrazněji. 

Aby byla stávka v souladu se zákonem, musí se konat v souvislosti s 

předmětem pracovních smluv zaměstnanců nebo ve spojitosti s předmětem 

kolektivního vyjednávání vymezeným zákonem, musí probíhat jen v rámci vztahu mezi 

zaměstnavatelem a u něj působícími zaměstnanci a musí mít nenásilný průběh. Dle 

TULRCA mají odbory povinnost před zahájením stávky uspořádat tajné hlasování a 

získat pro stávku nadpoloviční většinu zaměstnanců, přičemž zaměstnanci musí být 

odbory o hlasování písemně informováni 7 dní předem. Dle Zákona o reformě odborů 

a zaměstnaneckých právech (angl. „Trade Union Reform and Employment Rights Act“, 

TURERA) z roku 1993 musí odbory 7 dní předem o stávce písemně informovat i 

zaměstnavatele a sdělit mu dobu trvání stávky. Řada odborových organizací vyžaduje 

pro konání stávky souhlas Výkonného výboru odborové organizace. Stávka je konána 

v souladu s Ústavou, pokud o ní bylo rozhodnuto až po vyčerpání ostatních způsobů 

řešení.  

Bližší úprava postupu při stávce v Británii neexistuje, rozhodující pro posuzování 

její legálnosti je proto okolnost, zda zaměstnavatel porušil pravidla vyplývající z 

pracovních smluv uzavřených se zaměstnanci (Mercer... 2006). V případě nelegální 

stávky musí organizátor uhradit zaměstnavateli způsobené škody (zaměstnavatel může 

odbory žalovat a pokud soud shledá nelegálnost stávky, může být příslušná odborová 

organizace odsouzena k pokutě nebo může dojít k obstavení jejích fondů - tzv. 

„sequestration“).378 

Problémem v oblasti práva na stávku je v Británii zejména nedostatečná 

ochrana jednotlivých zaměstnanců, kteří se stávky účastní. Účast na stávce je totiž 

hrubým porušením pracovní smlouvy, což zaměstnavatele opravňuje k okamžitému 

                                                           
377 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/TRADEDISPUTE-EN.htm. 
378 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/INJUNCTION-EN.htm. 
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propuštění zaměstnance (tzv. „summary dismissal“), přičemž tento způsob rozvázání 

pracovního vztahu s sebou nese omezení nároku na dávky v nezaměstnanosti.379 

Propuštění zaměstnanci, k jejichž výpovědi vedla účast na nelegální protestní akci, 

nemají možnost odvolat se proti nespravedlivému propuštění, s výjimkou případů, kdy 

by skutečným důvodem propuštění byla skutečnost, že šlo o zástupce zaměstnanců v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo by skutečným důvodem rozvázání 

pracovního poměru bylo těhotenství či mateřství. Některé odborové organizace 

vyplácejí svým členům, kteří se účastní stávkových akcí, částečné kompenzace za 

ušlou mzdu (tzv. „strike pay“). Podmínky pro organizaci stávek ve Velké Británii jsou 

někdy pokládány z hlediska zaměstnanců za nejméně výhodné v západním světě a 

jsou kritizovány Mezinárodní organizací práce.380 

Británie patřila tradičně k zemím s rozsáhlou stávkovou aktivitou. Problémem 

se tento fenomén stal zejména v 60. letech 20. století, kdy docházelo k celé řadě 

nelegálních a protiústavních stávek organizovaných nižšími odborovými složkami (často 

bez souhlasu vedoucích představitelů odborů), a to především ve strojírenském 

průmyslu. V 70. letech se poprvé od doby 2. světové války uskutečnila řada 

celostátních stávek, zejména ve veřejném sektoru. Od 80. let 20. století však množství 

nátlakových akcí klesá, zejména v soukromém sektoru.381 Jestliže ještě v 70. letech 

20. století docházelo v průměru ke 2 631 stávkám ročně s 12,9 miliony 

prostávkovaných pracovních dní, v 80. letech to bylo v průměru o zhruba jednu 

polovinu méně (1 129 stávek představovalo 7,2 milionu prostávkovaných dní) a v 90. 

letech docházelo průměrně dokonce již jen ke 234 nátlakovým akcím ročně. V období 

1997-1999 činil roční průměr prostávkovaných pracovních dní necelých 250 tisíc 

(Hardy 2007). Tento klesající trend lze sledovat do současnosti, a to i ve veřejném 

sektoru. 

 

Pokles stávkové aktivity v letech 1988-2008 

 1988 2008* 

počet stávek 781 147 

počet participujících pracovníků 790 000 677 000 

počet prostávkovaných pracovních dnů 3 702 000 837 700 

* Údaje jsou součtem akcí za posledních 12 měsíců do října daného roku. 

Zdroj:(EIRO 2009a) 

 

V letech 2004-2007 bylo v Británii prostávkováno v průměru 26,5 dne ročně 

v přepočtu na 1 000 zaměstnanců, což je o 10,9 dne méně, než činí průměr v EU-27. 

Menší stávky organizované v jednotlivých podnicích stále častěji ustupují celostátním 

či odvětvovým nátlakovým akcím, proměňuje se tedy i charakter protestních akcí. Z 

odvětvového hlediska jsou nejčastěji a v největším rozsahu (co do počtu prostávkova-

ných pracovních dnů a počtu účastníků stávek) stávkovou činností zasaženy sektory 

dopravy, skladování a komunikačních služeb, vzdělávání, veřejné správy, obrany, 

sociálního zabezpečení a zdravotních a sociálních služeb. V roce 2008 proběhly 

rozsáhlé stávky proti vládní politice mzdových omezení ve veřejném sektoru.  

                                                           
379 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/RIGHTTOSTRIKE-EN.htm. 
380 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_action_in_the_United_Kingdom. 
381 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/STRIKE-EN.htm. 



II. Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání - monografické studie 

 

 

 
 

202 

Zakázány jsou stávky v některých základních službách veřejného sektoru. Týká 

se to zejména policie, armády, obchodního námořnictva, zaměstnanců pošty a tele-

komunikací. Nejčastější příčinou stávek bývají mzdové otázky, případně otázky 

propouštění, pracovní doby a další pracovní podmínky (Rodríguez et al. 2011, 

Eurofound 2008, EIRO 2005).  

Pokles počtu kolektivních pracovních sporů se stávkovým vyústěním lze přičíst 

průběžnému poklesu odborové organizovanosti ve Velké Británii a zavedení řady 

legislativních omezení v 80. a 90. letech 20. století týkajících se pravomocí odborů při 

organizaci protestních akcí (EIRO 2009a). Důležitým faktorem především v 80. letech 

byla rovněž rostoucí míra nezaměstnanosti. Údaje o stávkové aktivitě nicméně samy o 

sobě nevypovídají o počtu protestních akcí vůbec, neboť zástupci zaměstnanců se 

postupně přiklánějí k jiným formám protestu, než jsou stávky (Hardy 2007). Lze říci, 

že v současnosti odbory přistupují ke stávkám jen v menšině případů splňujících 

podmínky pro jejich konání. Frenkventovanou nátlakovou strategií je naopak hrozba 

stávkou (stávková pohotovost), která bývá ve Velké Británii obvykle podmiňována 

souhlasem nadpoloviční většiny zaměstnanců. Poslední dostupná data např. ukazují, 

že ze zamýšlených stávek se jich v roce 2006 uskutečnilo jen 14 % (Eurofound 2008). 

 

C. Sociální partneři 

C.1 Organizace zaměstnavatelů 

C.1.1 Základní strukturální parametry členské základny a 

vývojové trendy 

Vliv organizací zaměstnavatelů poklesl zejména během 80. let, kdy pozbyla 

účinnosti řada odvětvových kolektivních smluv a zaměstnavatelé začali vyjednávat 

s odbory na nižších úrovních. Některé organizace zaměstnavatelů zanikly, jiné se 

přestaly angažovat v úpravách pracovních podmínek (EIRO 2009a). Jediná britská 

zaměstnavatelská konfederace v Británii sdružuje jen relativně malý počet organizací 

zaměstnavatelů a systém zaměstnavatelského sdružování se tak celkově vyznačuje 

plochou strukturou organizačně hierarchického uspořádání. Rovněž na horizontální 

úrovni neexistuje žádná systémová koordinace aktivit jednotlivých organizací (Green 

wood a Traxler 2007). V některých sektorech stále působí organizace zaměstnavatelů 

jako aktéři při kolektivním vyjednávání na odvětvové úrovni, nicméně tato role 

postupně ustupuje poradenské činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů, náboru 

zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, systémů odměňování, hodnocení pracovních 

pozic nebo mzdové konkurenceschopnosti. Kolektivní vyjednávání se postupně stává 

pouze vedlejší funkcí organizací zaměstnavatelů. Platnou právní úpravu organizací 

zaměstnavatelů obsahuje Zákon o odborových a pracovních vztazích (TULRCA). 

Členství v organizacích zaměstnavatelů je dobrovolné. Míra organizovanosti 

zaměstnavatelů je v současnosti přibližně 40 %, to znamená, že zhruba dvě pětiny 

z celkového počtu zaměstnanců jsou zaměstnávány společnostmi sdruženými v 

organizacích zaměstnavatelů (EIRO 2009a). Tento podíl se však dlouhodobě snižuje a 

klesá i počet organizací zaměstnavatelů, a to nejen z důvodu ukončení činnosti, ale 

také v důsledku slučování. 
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C.1.2 Zaměstnavatelské konfederace na národní úrovni 

Vzhledem k vysoké míře decentralizace vztahů mezi zaměstnanci a zaměst-

navateli ve Velké Británii není role organizací zaměstnavatelů pro sociální dialog na 

národní úrovni příliš významná. Partnerem jediné britské vrcholové odborové 

konfederace je na straně zaměstnavatelů „Confederation of British Industry“, CBI 

(Konfederace britského průmyslu).382 Jde o největší a nejznámější organizaci zaměst-

navatelů v Británii, která zastupuje zájmy členských podniků a organizací na místní, 

národní i nadnárodní úrovni. Tato zaměstnavatelská konfederace (podobně jako jediná 

existující odborová konfederace v Británii) nemá mandát kolektivně vyjednávat ani 

činit opatření závazná pro členskou základnu. K formálnímu kolektivnímu vyjednávání 

se staví odmítavě, a to i přes rozvinuté vztahy a spolupráci s již zmíněnou odborovou 

konfederací. Je však třeba podotknout, že na neformální rovině CBI projednává jak 

s odborovou konfederací, tak s příslušnými vládními orgány celou řadu otázek, které 

de facto spadají do oblasti kolektivního vyjednávání. Opírá se přitom zejména o svou 

prestiž vedoucí britské organizace zaměstnavatelů disponující silným politickým vlivem. 

CBI není formálně propojena s žádnou politickou stranou, nicméně díky svým 

dlouhodobým vztahům s britskými vládními strukturami prosazuje zájmy svých členů 

na nejvyšší úrovni. Stěžejní úlohou CBI je lobing - tj. ovlivňovat ve prospěch britského 

průmyslu politická rozhodnutí týkající se hospodářských záležitostí. Konfederace je 

sdružena v UNICE (Evropská konfederace zaměstnavatelů) a představuje tak pro své 

členy prostředníka v přístupu do sítě evropských sociálních partnerů (Greenwood a 

Traxler 2007, Mercer... 2006). 

CBI byla ustavena roku 1965 spojením tří organizací zaměstnavatelů: 

„Federation of British Industries“ (Federace britských průmyslových odvětví), „British 

Employers’s Confederation“ (Britská konfederace zaměstnavatelů) a „National Associa-

tion of British Manufacturers“ (Národní asociace britských výrobců), sdružujících 

převážně výrobní podniky. Vzhledem k tradičně omezenému vlivu konfederace 

v nevýrobním sektoru vedl pokles výroby ve Velké Británii v důsledku hospodářského 

útlumu v 80. letech k redukci členské základny CBI (Hardy 2007). 

CBI zastupuje mimo jiné velké soukromé společnosti a je tak ze strany vlády 

považována za hlavního partnera pro vyjednávání s podnikatelským sektorem. Zhruba 

polovinu členské základny konfederace pak tvoří menší podniky s méně než 200 

zaměstnanci. Členy jsou jak jednotlivé podniky (v současnosti kolem 3 000 firem se 

zhruba 4 miliony zaměstnanců), tak jejich sdružení (angl. „trade associations“), 

kterých je v současnosti v CBI zhruba 150 a jež sdružují zaměstnavatele s celkem asi 6 

miliony zaměstnanců. Některé členské organizace CBI se účastní kolektivního 

vyjednávání na podnikové nebo na odvětvové úrovni (EIRO 2009a, Greenwood a 

Traxler 2007). 

CBI je řízena Radou (angl. „Council“) čítající přibližně 400 členů. Členy Rady se 

stávají zkušení odborníci ze všech odvětví a z podniků různé velikosti. Pobočky 

konfederace se nacházejí ve všech regionech Spojeného Království. Rada deleguje své 

členy do různých veřejných orgánů ve Velké Británii i na mezinárodní úrovni, např. 

ACAS nebo v minulosti do „National Economic Development Counci“ (Národní rada 

hospodářského rozvoje). 

Většina britských organizací zaměstnavatelů spadá do tří kategorií: skupiny 

organizací účastnících se sociálního dialogu, skupiny organizací účastnících se jak 

                                                           
382 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/CONFEDERATIONOFBRITISHINDUST 
RYCBI-EN.htm. 
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sociálního dialogu, tak se angažujících v obchodních otázkách, jakož i skupina 

organizací zabývajících se pouze obchodními otázkami (Mercer... 2006). Do první 

skupiny spadají zejména dvě odvětvové organizace zaměstnavatelů: „EEF, the 

manufacturers' organisation“ (Organizace výrobců) a „Local Government Association“, 

LGA (Asociace místní správy) (EIRO 2009a) (viz kap. C.1.3). 

Mezi další velké organizace zaměstnavatelů se řadí „Federation of Small 

Businesses“, FSB (Federace malých podniků), „Forum of Private Business“, FPB (Fórum 

soukromého podnikání), „Institute of Directors“, IoD (Institut ředitelů) a „British 

Chambers of Commerce“, BCC (Britské obchodní komory), jež jsou dobrovolnými 

sdruženími prosazujícími zájmy svých členů na trhu práce i na trhu produktů, 

respektive služeb. Žádná z těchto organizací se však neúčastní kolektivního vyjedná-

vání, ačkoli se dle jejich vlastního vyjádření 20-50 % jejich činnosti týká problematiky 

vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zmíněná absence kolektivního vyjednávání 

v portfoliu činností většiny organizací zaměstnavatelů v Británii odráží trend posledních 

desetiletí, spočívající v přesunu těžiště kolektivního vyjednávání na podnikovou úroveň. 

Specifickou členskou základnou disponuje IoD, jež sdružuje - jak napovídá sám 

název této organizace - ředitele velkých společností (tj. s obratem alespoň 200 tisíc 

GBP).383 Ředitelé ostatních podniků se mohou stát pouze přidruženými členy. Počet 

členů Institutu rok od roku klesá, takže zatímco v roce 2004 sdružoval 53 473 

manažerů, v roce 2010 vykazoval již jen 40 217 členů, to znamená o čtvrtinu méně. 

Odhaduje se, že v současnosti členové IoD reprezentují podniky s celkovým počtem 

cca 7 milionů zaměstnanců. Institut rozvíjí kontakty na vládní úrovni, zájem o 

zaměstnavatelské otázky však neprojevuje a s odbory žádné formální vztahy 

neudržuje. Politicky je IoD nakloněn spíše konzervativní straně. Kromě toho, že 

samotné členství v prestižní organizaci poskytuje určité výhody, nabízí organizace 

mimo jiné i poradenské služby nebo i služby v oblasti vzdělávání. 

„British Chambers of Commerce“ (BCC) byla založena v roce 1860 jako 

zastřešující organizace pro nezávislé lokální obchodní komory.384 Členy se mohou stát 

komory, jež sdružují alespoň 1 000 podniků a vykazují určitý standard kvality. 

Obchodní komory podléhají soukromému právu a BCC se na tom nesnaží nic měnit už 

i s ohledem na větší odpovědnost vyplývající z dobrovolného členství obchodních 

komor a vyšší míru nezávislosti organizace. Avšak právě tato nezávislost se pro 

některé obchodní komory ukazuje jako nevýhodná vzhledem k nedostatku vládní 

podpory, politického vlivu a neochoty vlády konzultovat s komorami. V síti BCC je 

sdruženo 61 akreditovaných lokálních obchodních komor s celkovým počtem 135 000 

členy, což představuje zhruba jednu třetinu všech obchodních komor působících ve 

Velké Británii. BCC své členy reprezentuje na národní úrovni, poskytuje jim podporu 

při exportu, a dále celou řadu služeb v oblasti vzdělávání, informační a poradenský 

servis, certifikaci apod. (Greenwood a Traxler 2007). 

Vzhledem k nízké míře koordinace aktivit jednotlivých organizací zaměstnava-

telů na různých úrovních a s ohledem na relativně flexibilní vymezení cílových skupin, 

pokud jde o budování členské základny, projevují se mezi jednotlivými organizacemi 

zaměstnavatelů (zvlášť pokud nejsou odvětvově definovány) silně konkurenční 

tendence, především ve snaze o získání politického vlivu. Zejména o CBI se často 

soudí, že je navázána na vládní složky rozhodující o obchodních záležitostech. 

Jednotlivé organizace se tak vůči potenciálním členům profilují zejména na základě 

ideologické orientace, jakož i z hlediska spektra poskytovaných činností a služeb. IoD 

                                                           
383 Viz http://www.iod.com/home/default.aspx. 
384 Viz http://www.britishchambers.org.uk. 
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se například vyznačuje neoliberálním a vůči EU euroskeptickým přístupem, jakož i 

rezervovaným postojem k účasti na politických záležitostech. Důraz klade na služby 

poskytované členům. Širokou škálu obchodních služeb poskytuje i BCC (vyznačuje se 

např. silným postavením na trhu vzdělávacích aktivit). 

C.1.3 Příklady odvětvových organizací zaměstnavatelů 

Největší odvětvovou organizací zaměstnavatelů je již zmíněná EEF.385 Její 

působnost zasahuje do odvětví strojírenství a dalších technických oborů, hlavním cílem 

je vytvářet prostředí příznivé pro rozvoj, inovace a konkurenceschopnost výrobních 

podniků. EEF poskytuje členským organizacím služby jak na národní, tak lokální úrovni 

prostřednictvím sítě krajských poboček v Anglii a Walesu - především pracovněprávní 

poradenství a podporu, jakož i servis v oblasti sociálního dialogu, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, pracovního prostředí či výzkumu. EEF také nabízí mezinárodně 

uznávaná školení. Členy se mohou stát organizace či podniky, nikoli fyzické osoby. EEF 

vznikla v roce 1896 jako “Engineering Employers' Federation“ (Federace zaměstnava-

telů v technických oborech), v roce 1918 se sloučila s „National Employers' 

Federation“ (Národní zaměstnavatelskou federací). Od roku 2003 nese EEF svůj 

současný název. 

Další významnou odvětvovou organizací zaměstnavatelů je „Chemical Industries 

Association“, CIA (Asociace chemického průmyslu), působící i ve farmaceutickém 

průmyslu, přičemž 70 % členů tvoří nadnárodní společnosti.386 CIA pro své členy 

zajišťuje poradenské a vzdělávací služby, ale i např. lobbing, kdy může uplatnit svůj 

nemalý politický vliv. S ohledem na převažující velikostní kategorii většiny členské 

základny se CIA angažuje i na evropské úrovni. 

Pokud jde o státní sektor (jenž prošel v 80. letech radikálními reformami s cílem 

vytvořit nový systém decentralizovaného kolektivního vyjednávání), pravomoc 

kolektivně vyjednávat přešla na tzv. výkonné agentury (angl. „executive agencies“), 

zastupující stát na místní úrovni. Ministerstvo financí nicméně vyvíjí tlak na kolektivní 

vyjednávání zejména ve mzdové oblasti a tímto neformálním způsobem britská vláda i 

nadále zasahuje do kolektivního vyjednávání o pracovních podmínkách státních 

zaměstnanců.  

Orgány místní správy jsou v Anglii a Walesu zastoupeny „Local Government 

Association“, LGA (Asociace místní správy), která prosazuje jejich zájmy na politické 

úrovni a uzavírá také kolektivní smlouvy se zástupci zaměstnanců387 (právo 

vyjednávat za všechny skupiny zaměstnanců působící v rámci místní správy však 

nemá). LGA byla založena roku 1997 sloučením tří sdružení působících v oblasti místní 

správy. Podporu kolektivnímu vyjednávání poskytuje „Local Government Management 

Board“, LGMB (Řídící výbor orgánů místní správy), který mimo jiné připravuje pro LGA 

podkladové materiály pro vedení kolektivního vyjednávání, zejména v oblasti mezd a 

dalších pracovních podmínek. Partnerem LGA jsou odborové svazy UNISON, TGWU a 

GMB (viz níže). Vzhledem k tomu, že všechny orgány místní správy jsou součástí této 

struktury vyjednávání, britská místní správa se v zaměstnavatelské oblasti obvykle řídí 

uzavřenými kolektivními smlouvami, přestože tato ujednání nejsou právně závazná 

(Andersen 2002). 

                                                           
385 Viz http://www.eef.org.uk. 
386 Viz http://www.cia.org.uk. 
387 Viz http://www.local.gov.uk. 
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C.1.4 Zaměstnavatelské sdružování v segmentu malých a 

středních podniků 

V sektoru malých a středních podniků rovněž působí několik významných 

organizací zaměstnavatelů. Jednou z nich je již zmíněná FSB založená roku 1974 

původně jako „National Federation of the Self Employed“ (Národní federace osob 

samostatně výdělečně činných). V současnosti je FSB největší organizací zaměstnava-

telů ve Velké Británii, zaměřenou na malé a střední podniky do 150 zaměstnanců a po 

CBI druhou největší organizací zaměstnavatelů co do počtu členů. Přibližně 185 tisíc 

členských podniků FSB (tzn. asi 5 % z celkového počtu menších podniků ve Velké 

Británii) zaměstnává 1,25 milionu zaměstnanců (zhruba 11 % z celkového počtu 

zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů této velikostní kategorie). Členství ve FSB 

je dobrovolné. Organizace se v posledních 15 letech výrazně rozrostla, v roce 1993 

sdružovala cca 50 tisíc podniků. Svým členům FSB poskytuje celou řadu služeb (např. 

právní poradenství, právní zastoupení, vymáhání dluhů apod.) a disponuje rovněž 

relativně značným politickým vlivem podepřeným vazbami na tři hlavní britské 

politické strany. Přestože celá řada aktivit se dotýká problematiky vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli a ačkoliv FSB spolupracuje s jinými organizacemi při 

formulaci společných zájmů v této oblasti, staví se jednoznačně proti tomu, aby bylo 

vedeno kolektivní vyjednávání na celostátní úrovni. 

Organizací zastřešující zejména malé zaměstnavatele je „Forum of Private 

Business“, FPB (Fórum soukromého podnikání), které bylo založeno v roce 1977. 

Členy se mohou stát podniky, sdružení podniků či individuální podnikatelé. FPB se 

nevyhraňuje vůči velkým zaměstnavatelům, vzhledem ke specifickému zaměření 

organizace však většinu členů tvoří malé firmy do 25 zaměstnanců (členská základna 

FPB vykazuje zhruba 25 tisíc podniků s cca 600 tisíci zaměstnanci). Na rozdíl od FSB 

zaujímá FPB pozitivnější postoj k sociálnímu dialogu, kolektivního vyjednávání na 

národní úrovni se však neúčastní ani je nepodporuje. Na národní úrovni spolupracuje 

s TUC i s dalšími organizacemi zaměstnavatelů při přípravě směrnic v oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K hlavním poskytovaným 

službám patří informační a poradenský servis (Greenwood a Traxler 2007). 

Mezi organizace zaměstnavatelů působící v segmentu malých a středních firem 

lze řadit i výše zmíněnou BCC s členskou základnou tvořenou převážně firmami s 20 

až 75 zaměstnanci. 

C.2 Odbory 

C.2.1 Vývoj odborového sdružování 

Odbory se staly významným aktérem v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli již v druhé polovině 19. století. K enormnímu nárůstu počtu členů 

odborových organizací napříč odvětvími došlo v letech 1910-1914, v období sociálních 

nepokojů ve Velké Británii. Další impuls získalo odborové sdružování v důsledku 

světové války a v poválečné době také ve větší míře dochází i k účasti odborů na řízení 

podniků. 

V druhé polovině 20. let minulého století byla odborová pozice ve Velké Británii 

oslabena událostmi spojenými s generální stávkou zorganizovanou TUC v roce 1926. 
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Ke stávce, jejímž cílem bylo zachovat mzdy a zlepšit pracovní podmínky horníků, se 

však některé svazy nepřipojily a soud ji následně shledal jako nelegální. TUC tak byla 

přinucena k úhradě značných pokut zaměstnavatelům a vláda nabyla oprávnění ke 

konfiskaci všech jejích odborových fondů. O rok později byl schválen protiodborový 

Zákon o kolektivních pracovních sporech a odborech (angl. „Trade Disputes and Trade 

Unions Act“), který představoval značné oslabení odborů, včetně zákazu členství 

v TUC pro odborové organizace státní správy a zákazu některých typů stávek. 388 

K nárůstu odborové organizovanosti došlo opět v poválečném období, kdy 

nabyla na významu úloha, kterou plní odbory při zajišťování sociálního smíru a 

zvyšování produktivity práce. V 70. letech 20. století se na růstu míry odborové 

organizovanosti podílel masový vstup žen a zaměstnanců v nemanuálních profesích do 

odborů. Svého vrcholu dosáhla odborová organizovanost v Británii v roce 1980, kdy 

měly odbory 13 milionů členů (což odpovídá 56,3 % všech britských zaměstnanců). K 

výraznému poklesu naopak došlo za vlády Margaret Thatcherové a tento trend v 

podstatě pokračuje dodnes, i přes relativní stabilizaci odborové členské základny od 

poloviny 90. let. Svůj podíl na sestupném trendu odborové organizovanosti má vedle 

nepříznivého politického a právního prostředí také skutečnost, že v této době došlo k 

výraznému přesunu pracovní síly z výrobních odvětví do sektoru služeb, jenž se 

vyznačuje všeobecně nižší mírou odborové organizovanosti, dále zde hraje roli 

nezaměstnanost a postupující privatizace státních podniků. V současnosti dosahuje 

míra odborové organizovanosti v Británii jedné ze svých nejnižších hodnot - v roce 

2011 odbory vykázaly 6,4 milionu členů, což je v meziročním srovnání o 143 tisíc 

členů méně. Míra odborové organizovanosti ve Velké Británii klesla na 26 % (Brownlie 

2012). 

 

Odborová organizovanost v letech 1995-2010 

 1995 2000 2005 2010 

odborová organizovanost (%) 32,4 29,8 28,6 26,6 

Zdroj: (Brownlie 2012) 

 

Výrazný rozdíl, pokud jde o rozsah odborové organizovanosti, lze sledovat v 

soukromém a veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru dosáhla v roce 2011 míra 

odborové organizovanosti 56,5 %, což je výrazně více než v sektoru soukromém, kde 

se pohybovala kolem 15 %. Oproti polovině 80. let 20. století tak klesla odborová 

organizovanost v soukromém sektoru zhruba o jednu polovinu, přičemž stabilní pokles 

byl zaznamenán v období od roku 2000 až do počátku hospodářské krize (v jejímž 

průběhu pak došlo k prudkému propadu rozsahu odborové členské základny) (Bryson 

et al. 2011). Ve veřejném sektoru naopak míra odborové organizovanosti mírně rostla 

až do roku 2009 a k jejímu snížení došlo až v důsledku hospodářské krize a 

souvisejících úsporných vládních opatření. Z odvětvového hlediska byla nejvyšší 

odborová organizovanost v roce 2011 zaznamenána již tradičně v odvětvích veřejné 

správy (53,4%) a vzdělávání (51,5 %). Nejnižší odborová organizovanost je naopak 

evidována v sektoru ubytování a pohostinství (3,6 %).  

Také ve výrobních odvětvích s tradičně vysokou odborovou organizovaností 

dochází k poklesu odborové členské základny (z 32,8 % v roce 1995 na 18,7 % v roce 

2011) (Brownlie 2012). Přitom právě míra odborové organizovanosti vypovídá nejlépe 

                                                           
388 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_unions_in_the_United_Kingdom. 
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o vlivu odborů v britském systému sociálního dialogu, kde jen málo odborových práv a 

kompetencí zaručuje zákon. 

C.2.2 Základní strukturální parametry členské základny a 

vývojové trendy 

Odbory jsou ve Velké Británii organizovány jak horizontálně, tak vertikálně. 

Některé odborové organizace sdružují jen určité profese (např. učitele), jiné sdružují 

zaměstnance v určitém odvětví (EIRO 2009a). 

Jedinou národní zastřešující odborovou konfederací ve Velké Británii je „Trades 

Union Congress“, TUC (Odborový kongres)389 založený již v roce 1868 (předchůdce 

TUC „United Kingdom Alliance of Organised Trades“ - Aliance organizovaných odborů 

Spojeného království) byla dokonce ustavena o dva roky dříve (přičemž snahy o 

vytvoření regionálních či národních odborových svazů započaly ještě nejméně 40 let 

předtím). Již v roce 1822 pak vznikl „Committee of the Useful Classes“ (Komise 

užitečných tříd), jež je někdy považována za prvotní národní odborové shromáždění.  

TUC byl postupně uznán jako ústřední článek organizovaného odborového hnutí 

ve Velké Británii. V procesu rozšiřování a formalizace své role TUC postupně integroval 

odborové rady (angl. „trades councils“), jež se tak staly reprezentanty odborového 

hnutí na místní úrovni. Vzhledem k postupné byrokratizaci TUC však odborové rady 

pozbyly efektivnost a jejich vliv slábl, což v mnoha případech vedlo až k jejich zániku. 

Ze sjezdu roku 1899 vzešel impuls k ustavení instituce, která by umožnila prosazovat 

zájmy pracujících na půdě parlamentu. Na základě tohoto podnětu byla vytvořen 

„Labour Representation Committee“ (Komise zástupců pracujících), předchůdce dnešní 

Labour Party. Ačkoli v současné době neexistují žádné formální vazby mezi TUC a 

Labour Party, hlavní odborové svazy sdružené v TUC stále dodávají této politické 

straně podstatnou část jejích přidružených členů.390
 Odbory i Labour Party jsou 

součástí britského dělnického hnutí, avšak s odlišnými funkcemi a jinými 

kompetencemi. 

Většina velkých odborových organizací ve Velké Británii je sdružena v TUC, 

případně ve „Scottish Trades Union Congress“, STUC (Skotský odborový kongres) či v 

„Irish Congress of Trade Unions“ (Irský odborový kongres). Tyto tři organizace 

představují hlavní odborové centrály na národní úrovni.  

Skotský odborový kongres, který byl založen roku 1897 v důsledku odlišného 

stanoviska některých odborových svazů k politické účasti TUC na labouristickém hnutí, 

je autonomní samosprávnou organizací. Je koordinační orgán odborových organizací a 

místních odborových rad ve Skotsku. Sdružuje 37 odborových svazů a 22 odborových 

rad s cca 630 tisíci členy.391  

Irský odborový kongres byl založen v roce 1959 sloučením dvou organizací: 

„Irish Trade Union Congress“ (Irský odborový kongres, ustaven roku 1894) a 

„Congress of Irish Unions“ (Kongres irských odborů, založen roku 1945). Jde o 

zastřešující organizaci odborových svazů Irské republiky a Severního Irska, to 

                                                           
389 Viz http://www.tuc.org.uk. 
390 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Trades_Union_Congress. 
391 Viz http://www.stuc.org.uk. 
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znamená, že odborové svazy Severního Irska jsou organizačně přidruženy ke 

konfederaci odborových svazů Irské republiky.392 

V organizační struktuře TUC v minulosti převládaly spíše jednotlivé podnikové 

odborové organizace či profesní skupiny. V souladu se všeobecnou tendencí ke 

slučování odborových organizací do větších uskupení však dochází ve struktuře členské 

základny TUC dlouhodobě ke koncentraci, a zároveň s tím klesá podíl podnikových 

organizací a naopak narůstá podíl odvětvových odborových svazů (Mercer... 2006). V 

současnosti TUC sdružuje 58 odborových svazů s cca 6,5 milionu členů. Z tohoto počtu 

zhruba jednu polovinu představují členové odborových svazů Unite a UNISON (viz 

níže). Ještě v roce 1989 však bylo v TUC sdruženo 74 odborových svazů s téměř 9 

miliony členy a v roce 1980 sestávala členská základna TUC dokonce z více než 12 

milionů odborářů (EIRO 2009a).393 

Orgánem, který v TUC disponuje nejvyššími rozhodovacími pravomocemi, je 

„Annual Congress“ (Výroční kongres), jenž se schází jednou do roka. Členské svazy 

s více než 100 000 individuálními členy vysílají na kongres své zástupce, jejichž počet 

závisí na velikosti odborového svazu. Menší členské svazy mají nárok úhrnem na 

osmičlenné společné zastoupení. Kongres volí každoročně svého předsedu.  

V období mezi kongresy řídí TUC „General Council“ (Generální shromáždění), 

které se schází nejméně jednou za dva měsíce. Generální shromáždění volí výkonný 

výbor (angl. „Executive Committee“). Placeným funkcionářem je generální tajemník 

(angl. „General Secretary“) volený na pětileté období a disponující značnými 

pravomocemi (funkce generálního tajemníka bývá zřizována i odborovými svazy, které 

byly v minulosti právě prostřednictvím generálních tajemníků zastoupeny ve 

vrcholných orgánech tripartity).394 Generální tajemník TUC jako nejvýznamnější 

představitel této národní odborové konfederace patří k veřejně známým a vlivným 

osobnostem v Británii. 

Orgány TUC nemají pravomoc omezovat autonomii členských odborových svazů. 

Pouze Kongres má ve své kompetenci udělit kárné opatření, a to ve sporech mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, ve sporech mezi odborovými svazy a u sporů týkajících 

se otázek členství.  

TUC nemá pravomoc k uzavírání kolektivních smluv na jakékoliv úrovni (EIRO 

2009a).  

V mezinárodním měřítku je TUC jedním ze zakládajících členů „International 

Confederation of Free Trade Unions“ (Mezinárodní konfederace svobodných odborů) a 

„European Trade Union Confederation“ (Evropská odborová konfederace). Má rovněž 

silné vazby na odborová hnutí v zemích Commonwealthu. 

Na sjezdu v roce 1897 se TUC rozhodl vytvořit centralizovanější odborovou 

strukturu, která by umožnila uplatnit militantnější postup proti zaměstnavatelům a 

přistoupit k socialistické přeměně společnosti. Tuto myšlenku, jež rezonovala v 

podmínkách rozvíjejícího se socialistického hnutí konce 19. století, sdílela řada nově 

vznikajících odborových organizací. Dobovým impulsem pro radikalizaci odborového 

hnutí v Británii byly časté konflikty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jedním 

z výsledků tohoto vývoje bylo ustavení „General Federation of Trade Unions“ GFTU 

(Všeobecná odborová federace) v roce 1899, jejímž úkolem bylo zformovat národní 

                                                           
392 Viz http://www.ictu.ie. 
393 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/TRADESUNIONCONGRESSTUC-
EN.htm. 
394 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/GENERALSECRETARY-EN.htm. 
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odborovou centrálu disponující stávkovým fondem tvořeným příspěvky členských 

organizací. Po několik let nebylo zřejmé, která z vrcholných odborových organizací 

(GFTU či TUC) se stane vedoucí národní odborovou centrálou, nakonec byla pozice 

zastřešující odborové centrály přiznána TUC. V současné době je GFTU svazem 

menších odborových organizací, většinou působících v sektoru řemeslné výroby, a 

disponuje 35 členy sdružujícími téměř 214 tisíc odborářů. 395 GFTU poskytuje školicí a 

informační servis pro svou členskou základnu a zabývá se rovněž organizací výzkumné 

činnosti. Pro úředníky a ostatní zaměstnance členských organizací zajišťuje 

administraci důchodového zabezpečení. V souladu se svými původními cíli poskytuje 

GFTU členským organizacím v případě potřeby finanční příspěvky na úhradu nákladů 

pracovních sporů. Řídícím orgánem GFTU je „Biennial General Council Meeting“ 

(Schůze generálního shromáždění) konaná každé dva roky za účasti delegátů všech 

členských organizací k řešení stěžejních programových otázek. Schůze volí 

čtrnáctičlennou Výkonnou komisi (angl. „Executive Committee“), jež se schází jednou 

měsíčně a v období mezi schůzemi řídí GFTU. 

V posledních letech dochází ke slučování (tzv. „amalgamation“)396 řady 

odborových organizací v důsledku poklesu členské základny. Původně byl tento proces 

motivován snahou o upevnění pozice a navýšení disponibilních zdrojů, v současnosti je 

cílem slučujících se organizací přežít v podmínkách poklesu počtu členů a všeobecných 

finančních těžkostí. Pro zaměstnavatele je slučování odborových organizací spíše 

vítaným jevem, neboť paralelní vyjednávání s více odborovými organizacemi (tzv. 

„multiunionism“) pokládají za zdroj konfliktů a problémů. V roce 1988 působilo ve 

Velké Británii celkem 326 odborových organizací, o 10 let později jich bylo už jen 238 

a v roce 2008 úhrnem 167. 

V roce 2007 došlo ke sloučení odborového svazu „Amicus“ se svazem 

„Transport and General Workers‘ Union“, TGWU (Odborový svaz pracovníků dopravy a 

dalších oborů) a vznikl tak největší odborový svaz ve Velké Británii - „Unite“397, 

sdružující cca 1,9 milionu zaměstnanců (EIRO 2009a). V roce 2008, kdy Unite 

podepsal dohodu o sloučení se svazem „United Steelworkers“ (Sjednocení oceláři), 

došlo k vytvoření celosvětového odborového uskupení pod názvem „Workers Uniting“ 

(Sjednocující se zaměstnanci) reprezentujícího přes 3 miliony zaměstnanců ve Velké 

Británii, Irsku, Severní Americe a Karibiku. Ve Velké Británii si Unite ponechal vlastní 

značku a identitu. 

Ve veřejném sektoru je největším odborovým svazem UNISON s členskou 

základnou zahrnující cca 1,375 milionu osob.398 Tento svaz má ve veřejném sektoru 

průřezovou působnost, nejčastěji jsou v něm zastoupeni pomocní a administrativní 

zaměstnanci v sektoru místní správy, vzdělávání, zdravotnictví, policie, veřejných 

služeb a dopravy. Svaz vznikl v roce 1993 sloučením tří odborových svazů působících 

ve veřejném sektoru, a to „National and Local Government Officers Association“, 

NALGO (Sdružení úředníků státní a místní správy), „National Union of Public 

Employees“, NUPE (Národní svaz státních zaměstnanců) a „Confederation of Health 

Service Employees“, COHSE (Konfederace zaměstnanců ve zdravotnictví). 

Významným odborovým sdružením je rovněž GMB – „Britain's General Union“ 

(Britský všeobecný svaz).399 Jde o odborový svaz s více než 617 tisíci členy z různých 

                                                           
395 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/General_Federation_of_Trade_Unions (UK) 
396 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/AMALGAMATION-EN.htm. 
397 Viz http://www.unitetheunion.org. 
398 Údaj z roku 2009, viz http://en.wikipedia.org/wiki/UNISON. 
399 Viz http://www.gmb.org.uk/home.aspx. 
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sektorů. Největší vliv má mezi manuálně pracujícími zaměstnanci v místní správě, 

vzdělávacích a zdravotnických zařízeních, obchodě a veřejných službách. Ve stávající 

podobě působí od roku 1982, a to na základě fúze svého předchůdce, svazu „National 

Union of General and Municipal Workers“ (Národní svaz obecných a městských 

pracovníků) se svazem „Amalgamated Society of Boilermakers, Shipwrights, Black-

smiths and Structural Workers“, ASBSBSW (Sjednocené sdružení kotlářů, loďařů, 

kovářů a ocelových konstruktérů). Původní název nového uskupení „General, Municipal, 

Boilermakers and Allied Trade Union“ (Všeobecný, městský, kotlářský a příbuzný 

odborový svaz) byl později zkrácen na GMB. Spolu s Unite a UNISON je GMB jedním 

ze tří největších odborových svazů přidružených k Labour Party, přispívá nemalou 

měrou na její aktivity a má své zástupce v Národním výkonném výboru (angl. „National 

Executive Committee“) Labour Party. 

V minulosti hrál mezi odborovými svazy významnou úlohu rovněž „National 

Union of Mineworkers“, NUM (Národní svaz horníků) založený roku 1945 v rámci 

reorganizace „Miners' Federation of Great Britain“, MFGB (Federace horníků Velké 

Británie). Ve 20. století disponoval NUM významným politickým vlivem a silnou pozicí 

v britském odborovém hnutí. Podílel se na třech celostátních stávkách horníků v letech 

1972, 1974 a 1984-85. Právě poslední - neúspěšná - stávka však byla jedním z 

důvodů ztráty vlivu, dalším bylo uzavření většiny britských uhelných dolů, kdy svaz 

ztratil velkou část svých členů. 

V činnosti odborů ve Velké Británii hráli donedávna důležitou úlohu již zmínění 

„shop stewards“ (u nemanuálních profesí „staff representatives“), tj. odboroví 

funkcionáři (odboroví důvěrníci) na nižší než celopodnikové úrovni, rekrutující se z řad 

zaměstnanců a působící přímo na pracovištích. V polovině 80. let působilo ve Velké 

Británii přes 200 tisíc osob ve funkci shop stewards, z toho cca 2 000 z nich bylo pro 

výkon této funkce uvolněno ze zaměstnání. Především zástupci zaměstnanců ve funkci 

shop stewards realizovali velkou část kolektivního vyjednávání, jejich pozice však 

dlouho nebyla právně upravena. Teprve na základě doporučení Donovanovy komise 

(viz níže) došlo k formálnímu uznání funkce shop stewards, což byl jeden z důvodů, 

proč v 70. letech počet osob v této funkci dramaticky vzrostl, především ve výrobních 

podnicích a orgánech místní správy. Odborové organizace tyto zástupce zaměstnanců 

postupně dokázaly integrovat do své struktury, nezamýšleným důsledkem však byla 

byrokratizace kolektivního vyjednávání na nejnižší úrovni, projevující se např. 

nárůstem počtu uvolněných zástupců, nároků na jejich školení apod. Ve stejné době 

byla uzákoněna právní ochrana těchto zástupců zaměstnanců před propuštěním 

z důvodu participace na odborové činnosti.400 

C.2.2.1 Odvětvové odborové svazy 

Vzhledem k tomu, že Velká Británie nemá komplexní systém odvětvového nebo 

profesního sdružování, docházelo poměrně často k překrývání působnosti mezi 

odborovými organizacemi. V roce 1939 proto uzavřel TUC tzv. Bridlingtonovu dohodu 

(angl. „Bridlington agreement“), která stanovila pravidla regulující konkurenci 

při získávání členů.401 Bridlingtonova dohoda měla vytvořit nástroje k řešení sporů 

mezi odborovými organizacemi týkající se členství, uznávání odborových organizací, 

jejich profesního vymezení atd. TUC zřídila rovněž komisi pro tyto spory („Disputes 

                                                           
400 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/SHOPSTEWARDS-EN.htm. 
401 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/BRIDLINGTONAGREEMENT-EN.htm. 
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Committee“) složenou ze zkušených odborových funkcionářů.402 Již zmíněné zákony 

z první poloviny 90. let, regulující působení odborů ve Velké Británii, však působnost 

Bridlingtonovy dohody významně omezily. 

Některé odborové svazy se při budování členské základny soustřeďují výlučně 

na určitou kategorii, resp. okruh zaměstnanců (tzv. „closed unions“). To je případ i 

profesních (angl. „occupational“, příp. „craft“) či odvětvových (angl. „industrial“) 

svazů, které sdružují výhradně zaměstnance v určitých povoláních nebo oborech 

činnosti. Počet takto specializovaných odborů se snížil v 80. letech v důsledku 

rozsáhlého slučování odborů a probíhající privatizace podniků a služeb. V současné 

době je profesně vymezených odborových organizací v Británii velmi málo, většinou 

rozšířily svou působnost ve snaze zachovat si dostatečně velkou členskou základnu.403 

C.3 Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti 

V souladu s tradicí neformálně fungujícího sociálního dialogu byly zájmy 

zaměstnanců až donedávna zastupovány pouze odbory, a to bez pevnějšího právního 

ukotvení. Odboroví zástupci působili tam, kde se na tom zaměstnanci se 

zaměstnavatelem dohodli. Implementací Směrnice 2002/14/EC, kterou se stanoví 

obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v 

Evropském společenství, však došlo v roce 2004 k zavedení legislativně vymezených 

postupů pro zastoupení zaměstnanců, takže nyní v podnicích s 50 a více zaměstnanci 

musí existovat orgán zastupující zaměstnance pro informování a projednání v oblasti 

hospodaření zaměstnavatele a pracovních podmínek zaměstnanců (EIRO 2009a). Na 

základě dalších evropských směrnic404 jsou zaměstnavatelé rovněž povinni - pakliže u 

nich nepůsobí odbory - informovat zástupce zaměstnanců v případě hromadného 

propouštění či převodu podniku. Zástupci zaměstnanců mají nárok na pracovní volno 

pro výkon svých funkcí a jsou chráněni proti propuštění z důvodu zastupování 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci na pracovišti jsou většinou zastupováni odborovými důvěrníky, 

jejichž působení je upraveno již zmíněným zákonem TULRCA a kolektivními smlouvami. 

Pokud zaměstnavatel uzná na pracovišti odbory (angl. „recognition“), mají po dobu tří 

let právo na informace, na placené volno pro výkon odborové funkce a na kolektivní 

vyjednávání. Reprezentanti odborů jsou rovněž jmenováni do výborů pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Novelizací TULRCA v roce 1999 bylo uzákoněno právo odborů 

kolektivně vyjednávat v podnicích, kde odbory disponují většinovou podporou. 

K uplatnění příslušné právní procedury je však přistupováno jen velmi zřídka a 

zaměstnavatelé se v praxi necítí být vázáni povinností uznat odbory ani s nimi 

projednat stanovená témata. Větší důležitost než legislativně vymezené požadavky má 

pro zaměstnavatele míra podpory odborů mezi zaměstnanci. Proto také jen ve 27 % 

podniků s odborovou organizovaností nižší než 20 % byly odbory pro kolektivní 

vyjednávání uznány (Bryson et al. 2011). 

Pro ustavení odborového důvěrníka není předepsán minimální počet zaměst-

nanců, takže v praxi závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, zda 

takový orgán u zaměstnavatele vznikne a zda budou odbory zaměstnavatelem uznány. 

                                                           
402 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/DISPUTESCOMMITTEE-EN.htm. 
403 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/TRADEUNION-EN.htm. 
404 Council Directive 98/59/EC o hromadném propouštění a Council Directive 2001/23/EC vztahující se na 
ochranu práv zaměstnanců při převodu podniku. 
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Pokud zaměstnavatel uzná některou odborovou organizaci jako jediného zástupce 

zaměstnanců pro kolektivní vyjednávání, má pouze tato organizace právo kolektivně 

vyjednávat a je také jediným partnerem zaměstnavatele pro uzavírání kolektivních 

smluv. V praxi však takové případy nebývají časté. Zaměstnavatelé s méně než 20 

zaměstnanci (kterých je většina) nejsou povinni uznávat odbory jako zástupce 

zaměstnanců na pracovišti. V praxi jsou ale často dohody mezi zaměstnavateli a 

odbory o uznání odborové organizace na pracovišti uzavírány na neformální bázi, což 

umožňuje vyhnout se náročným procedurám při zakládání odborové organizace. V 

takovém případě ale dohody o uznání nejsou právně závazné a mohou být kdykoli 

vypovězeny (tzv. „de-recognition“). Předmět kolektivního vyjednávání se potom 

přesouvá do polohy projednání (ang. „consultation“). K vypovězení dohody může dojít 

např. v podnicích s vysokou fluktuací pracovní síly, nebo pokud si zaměstnavatel 

nepřeje působení odborů (např. v některých odvětvích služeb), nebo dojde-li k 

relokaci podniku apod. 

Základní organizační jednotkou britských odborů je pobočka odborové 

organizace (angl. „branch“).405 Právě na úrovni těchto poboček dochází k přijetí 

většiny odborových rozhodnutí. Obvykle je v čele pobočky tajemník, který často hraje 

důležitou úlohu při administraci nemocenských dávek, jež poskytuje řada odborových 

organizací. Frekvence jednání odborových důvěrníků, nebo otázky uvolňování zástupců 

zaměstnanců pro výkon této funkce bývají předmětem kolektivního vyjednávání. 

Stejně tak nepodléhá v Británii právní úpravě ani problematika školení odborových 

funkcionářů.  

Pokud jde o účast odborů na řízení podniku, dochází k ní pouze ve firmách s 

významnou odborářskou tradicí, a pokud to případně dovolují podnikatelské podmínky 

v daném segmentu. I za těchto okolností však bývá předmět kolektivního vyjednávání 

omezen na základní pracovní podmínky - především mzdy, pracovní dobu a dovolenou 

(i přes tato omezení probíhá kolektivní vyjednávání nejčastěji právě na podnikové 

úrovni). 

Počet zaměstnavatelů, u nichž působí odbory, má klesající tendenci a zároveň 

s tím dochází i k poklesu počtu zaměstnanců reprezentovaných odbory na pracovišti. 

Nejfrekventovanější je odborové zastoupení ve veřejné správě (84 % zaměstnanců 

v roce 2011) a ve vzdělávání (82,1 % zaměstnanců). Z hlediska velikostní kategorie 

zaměstnavatele je působení odborů doloženo častěji ve velkých podnicích (v roce 2011 

61,6 % zaměstnanců ve firmách s 50 a více zaměstnanci pracovalo na pracovišti, kde 

působily odbory, zatímco v podnicích s méně než 50 zaměstnanci to bylo jen 26,7 % 

zaměstnanců) (Brownlie 2012). 

 

Přítomnost odborů na pracovišti v letech 1996-2011 (podíl zaměstnanců, na jejichž 

pracovišti se vyskytují odbory), v % 

 1996 2001 2006 2011 

celkem 50,2 48,2 47,0 44,8 

soukromý sektor 35,5 34,0 31,7 28,5 

veřejný sektor 89,7 88,1 86,7 87,1 

Zdroj:(Brownlie 2012) 

 

                                                           
405 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/BRANCH-EN.htm. 
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Pokud jde o rady zaměstnanců, je tak ve Velké Británii označováno široké 

spektrum různých komisí působících na podnikové úrovni, v nichž jsou někdy 

zastoupeni jen členové odborů, v jiných případech jde o bipartitní výbory zástupců 

zaměstnanců a managementu. Rady zaměstnanců se obvykle zabývají tématy, jež 

nespadají do rámce kolektivního vyjednávání, jak jej definuje zákon, např. 

problematikou rekreačních či stravovacích zařízení.406 

Evropská směrnice o Evropských podnikových radách („European Works 

Council Directive 94/95“) byla implementována do britské právní úpravy v lednu 2000, 

takže společnosti, kde doposud nepůsobil zástupce zaměstnanců pro informování a 

projednání na evropské úrovni, mají za povinnost zastoupení zaměstnanců zřídit za 

předpokladu, že zaměstnávají 1 000 a více zaměstnanců v Evropském hospodářském 

prostoru, z toho alespoň 150 ve dvou různých státech. 

V praxi se však v Británii setkáme s jinou než odborovou reprezentací 

zaměstnanců na pracovištích jen výjimečně. Šetření „Workplace Employment Relations 

Survey“ z roku 2004 ukázalo, že zaměstnanecké zastoupení existuje jen v 5 % 

podniků bez odborové organizace, jeho výskyt však v posledních letech narůstá. 

Pokud jde o oblast kolektivního vyjednávání, mohou jiní odboroví zástupci 

zaměstnanců rovněž uzavírat podnikové smlouvy, doposud k tomu však dochází jen 

zřídka (už vzhledem k nízkému výskytu jiných než odborových forem reprezentace 

zaměstnanců). Pokud se v podnicích lze setkat s jinými zástupci zaměstnanců než s 

odbory, disponují obvykle jen konzultační funkcí (Rodríguez et al. 2011). 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odborně kompetentním 

orgánem především“ Health and Safety Executive“, HSE (Výkonný výbor pro ochranu 

zdraví a bezpečnost práce) (EIRO 2009a), který je výkonným orgánem již výše 

zmiňované HSC (Komise pro ochranu zdraví a bezpečnost práce). HSE tvoří řada 

inspektorátů zaměřených na tovární výrobu, zemědělství, doly, lomy, jaderná zařízení, 

pracoviště s výbušninami, železnice a pobřežní bezpečnost (Mercer... 2006). Základy 

právní úpravy v dané oblasti byly ve Velké Británii položeny již v 19. století. 

Současnou právní úpravu tvoří Zákon o zdraví a bezpečnosti práce (angl. „Health and 

Safety at Work, etc. Act“, HSWA) z roku 1974. Jednou z povinností zaměstnavatele 

podle tohoto zákona je konzultovat se zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, respektive s příslušnou odborovou organizací případné problémy 

vznikající v dané oblasti. Pod vlivem evropské legislativy došlo k další specifikaci 

povinností zaměstnavatele zavedením Předpisů pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (angl. „Management of Health and Safety at Work Regulations“) v roce 1992. 

Pokud o to požádají alespoň 2 zástupci zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, zaměstnavatel musí ustavit bezpečnostní komisi (angl. „safety committee“). 

Zástupci zaměstnanců v dané oblasti mají pravomoc ověřovat zdravotní rizika 

související s výkonem práce na daném pracovišti, vyšetřovat příčiny pracovních úrazů 

a reprezentovat zaměstnance při jednání o těchto otázkách se zaměstnavatelem. Mají 

právo na informace od zaměstnavatele o opatřeních týkajících se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a mohou se účastnit zasedaní bezpečnostní komise. K výkonu 

funkce zástupce zaměstnanců mají nárok na placené pracovní volno včetně volna 

k účasti na odborném školení (jejich proškolení zajišťují TUC i jednotlivé odborové 

svazy).407 Proti propuštění či znevýhodnění z titulu výkonu funkce zástupce 

zaměstnanců jsou chránění zákonem. 

                                                           
406 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/WORKSCOUNCIL-EN.htm. 
407 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/HEALTHANDSAFETY-EN.htm. 
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C.4 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností 

Britský právní řád umožňuje realizovat jakákoli požadovaná opatření směřující 

k zastoupení zaměstnanců v orgánech společností, včetně účasti zástupců zaměst-

nanců na valné hromadě akcionářů a na jednání představenstva. Za určitých okolností 

se zástupci zaměstnanců mohou účastnit i volby členů představenstva společnosti.408 

V roce 1977 vydala „Committee of Inquiry into Industrial Democracy“ (Komise 

pro zkoumání průmyslové demokracie), ustavená labouristickou vládou, tzv. 

Bullockovu zprávu (angl. „Bullock Report“), jež se zasadila o rozvoj sociálního dialogu 

na podnicích (v anglickém pojetí o rozšíření tzv. „průmyslové demokracie“) vytyčením 

požadavku, aby odbory měly právo volit své zástupce do představenstev soukromých 

společností zaměstnávajících více než 2 000 zaměstnanců.409 Na rozdíl od jiných 

evropských zemí tedy neměli být tito zástupci voleni přímo zaměstnanci, ale odbory 

samotnými. Počet zástupců zaměstnanců měl být dle doporučení zmíněné komise 

stejný jako počet akcionářů společnosti. Zaměstnavatelé tuto iniciativu odmítli a ani 

odezva ze strany odborů nebyla jednoznačně příznivá, a to s ohledem na panující 

obavy, že by navrhovaná opatření mohla podkopat ustálený systém kolektivního 

vyjednávání. Po nástupu konzervativní vlády v roce 1979 byla tato problematika 

z politických úvah vypuštěna a do povědomí britské veřejnosti se opět dostává až v 

souvislosti s iniciativami EU. V současnosti se tak otázka zastoupení zaměstnanců 

v orgánech společností stává v zemi znovu předmětem politických diskusí. 

D. Bipartitní sociální dialog a kolektivní vyjedná-

vání 

D.1 Bipartitní sociální dialog 

Británie byla historicky první zemí, která umožnila legální činnost odborů a 

vytvořila systém kolektivního vyjednávání, který již v 19. století sloužil jako vzor pro 

zaměstnance jiných evropských i mimoevropských zemí (Hardy 2007). Byl to 

především převládající liberální pohled na fungování společnosti, spolu s vysokou 

mírou tolerance vlastní britské veřejnosti, jež umožnily rozvoj principů kolektivního 

vyjednávání v zemi. Zároveň se však specifická role Spojeného království v rámci 

procesu evropské industrializace a liberální společenské tradice staly prvořadými 

faktory formujícími sociální dialog na podstatně odlišných základech, než je tomu 

v ostatních evropských zemích (Rodríguez et al. 2011). 

Jak již bylo uvedeno výše, vyznačuje se britský systém sociálního dialogu 

tradičně neformálním charakterem vztahů mezi sociálními partnery, přičemž stát do 

těchto vztahů integruje jen v minimální míře. Celá řada pravidel funguje na neformál-

ním základě a není kodifikována písemně. Na druhé straně britská tradice kolektivního 

vyjednávání nepřiznává kolektivním smlouvám právní závaznost. Rozsáhlou míru 

neformálnosti v uspořádání pracovních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli si 

Británie uchovala i přes dílčí snahy o jejich formální ukotvení v 70. letech 20. století. 

Odborníci se neshodují v otázce, zda tento převážně neformální charakter pracovních 

                                                           
408 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_labour_law. 
409 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/BULLOCKREPORT-EN.htm. 
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vztahů představuje z hlediska uplatnění sociálního dialogu v Británii výhodu, nebo zda 

naopak převažují nevýhody. Na jedné straně je vyzdvihován neformální aspekt 

kolektivního vyjednávání jako zdroj flexibility a dynamiky, na straně druhé se 

poukazuje na možnou svévoli zaměstnavatelů.410 

Odbory v průběhu 19. století v podmínkách probíhající industrializace a liberální 

politické kultury postupně integrovaly svou členskou základnu a upevnily svůj vliv. V 

této době byly přijaty zákony umožňující odborové sdružování zaměstnanců a konání 

odborových protestních akcí. Již zmiňovaný „Trade Union Act“ (Zákon o odborech) z 

roku 1871 přiznal odborům právní subjektivitu a právo na stávku. Jedním z důvodů 

rozvoje odborového sdružování v této době byl dynamický hospodářský rozvoj Británie 

v 19. a na začátku 20. století díky rychlému tempu industrializace a existenci 

rozsáhlého zámořského trhu v britských koloniích. Právě toto hospodářské klima, 

spolu s pracovními podmínkami panujícími v tehdejším britském průmyslu, se ukázalo 

být příznivým faktorem pro rozvoj systému, v němž část podnikatelského zisku mohla 

být určena k úhradě kolektivně sjednaného nárůstu mezd. Spontánní kolektivní 

vyjednávání bez pevného formálního rámce tak mělo pro konečnou podobu systému 

sociálního dialogu větší význam než jeho případná zevrubná právní úprava. Právní 

ukotvení sloužilo spíše jako podpůrný prvek pro rozšíření působnosti kolektivního 

vyjednávání (např. stanovením výjimek pro zástupce odborů při účasti na protestních 

akcích zaměstnanců). 

Po mnohaletém období vzrůstajícího vlivu odborů začala být v 60. letech 20. 

století účinnost stávajícího britského systému sociálního dialogu zpochybňována. 

Hlavním důvodem byl narůstající počet sporů, resp. konfliktů mezi sociálními partnery 

na podnikové úrovni. Prověřit příčiny pracovních sporů měla tzv. Donovanova komise 

(angl. „Donovan Commission“) zřízená vládou v roce 1965 a pracující až do roku 

1968,411 jíž se podařilo zmapovat sociální dialog v zemi a upozornit na dvojí charakter 

pracovních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli - formální, typický pro odvětvo-

vou úroveň, a neformální, převládající na úrovni podnikové. Komise četnost konfliktů 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli přisoudila zčásti rozporu mezi těmito dvěma 

stránkami probíhajícího sociálního dialogu, tj. mezi existujícími normami a každodenní 

realitou pracovněprávních vztahů. V praxi se totiž běžně stávalo, že na podnikové 

úrovni uzavíraly kolektivní smlouvy subjekty, jež s ohledem na formální firemní 

organizační strukturu neměly pravomoc k jednání. Výsledné smlouvy neměly obvykle 

psanou podobu, nebylo zřejmé, kdo je sjednal, jaký byl rozsah jejich působnosti a 

jaká byla jejich legitimita. Kolektivní vyjednávání bylo roztříštěné a možnosti jeho 

koordinace velmi limitované. Hlavním doporučením Komise proto bylo formalizovat 

sociální dialog na podnikové úrovni, a to především uzavíráním kolektivních smluv 

písemnou formou a dále vymezením statusu a vyjednávacích pravomocí zástupců 

odborů i firemního managementu při vyjednávání. Navrhovaná opatření se do značné 

míry v následujících letech podařilo uskutečnit, zejména s ohledem na vyjednávání o 

pracovních podmínkách zaměstnanců.412 

Roky labouristické vlády v polovině 70. let 20. století bývají považovány za 

období vrcholícího vlivu odborů, umožněného na základě systému spolupráce mezi 

vládou a odborovým hnutím, označovanému jako sociální smlouva (angl. „social 

contract“). Součástí vládního programu byla regulace růstu cen, podpora zaměstna-

nosti, zvýšení státních sociálních výdajů, větší pracovní ochrana zaměstnanců a 

                                                           
410 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/INFORMALITY-EN.htm. 
411 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/DONOVANCOMMISSION196568-
EN.htm. 
412 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/FORMALIZATION-EN.htm. 
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rozšíření odborových práv. Zpočátku zaznamenala tato politika úspěchy, v důsledku 

prohlubující se hospodářské krize v druhé polovině 70. let však musela vláda státní 

výdaje omezit a součinnost vlády s odbory utrpěla trhliny. Nesoulad mezi požadavky 

odborů a možnostmi britské vlády vedl k hromadným protestním akcím (zejména 

zaměstnanců ve veřejném sektoru s nízkými příjmy).413 Vyvrcholením této éry, pro niž 

byla charakteristická radikalita odborů, přičemž jednotlivým vládám se nedařilo dostat 

systém pod kontrolu, byla tzv. „zima nepokojů“ (angl. „winter of discontent“) v letech 

1978-1979, kdy se odbory zastupující zaměstnance veřejného sektoru zapojily do 

pravidelných a dlouhotrvajících nátlakových akcí proti vládní politice mzdových úspor 

ve veřejném sektoru. 

Naopak, k oslabení pozice odborů došlo po roce 1979 za konzervativní vlády 

premiérky Margarety Thatcherové. Tato britská vláda, jež se od začátku profilovala 

jako neoliberální a protiodborově zaměřená, iniciovala celou řadu opatření omezujících 

rozsah pravomocí odborů při organizování nátlakových akcí. Za jejího působení byly 

některé segmenty veřejného sektoru zprivatizovány a i v oblastech, jež zůstaly státní, 

byl vliv odborů značně redukován. Došlo k poklesu odborové organizovanosti a 

k omezení odvětvového kolektivního vyjednávání v soukromém sektoru. Smírnější 

postoj k odborům zaujala labouristická vláda Tonyho Blaira po svém nástupu roku 

1997, jež se zasloužila o prohloubení pracovněprávní ochrany zaměstnanců. Do tohoto 

období spadá např. stanovení minimální mzdy s celostátní působností a legislativní 

zakotvení dalších zaměstnaneckých práv, jež jsou součástí britské právní úpravy do 

současnosti (řada těchto práv ovšem pramenila z evropské legislativy). Pokud jde o 

hlavní organizace sociálních partnerů, tj. především CBI a TUC, jejich vzájemné vztahy 

se po vítězství Labour Party ve volbách v roce 1997 zintenzivnily a rozšířily do více 

oblastí (Greenwood a Traxler 2007). Přes uvedené příznivé faktory v oblasti sociálního 

dialogu se však nepodařilo zastavit probíhající nepřetržitý pokles odborové 

organizovanosti (EIRO 2009a). 

D.2 Kolektivní vyjednávání 

D.2.1 Základní údaje a charakteristické tendence 

Kolektivní vyjednávání ve Velké Británii představovalo po mnoho let převládající 

prostředek regulace pracovních podmínek. Ještě v 80. letech 20. století bylo pokryto 

kolektivními smlouvami přes 70 % všech zaměstnanců v podnicích s více než 25 

zaměstnanci, tj. úhrnem více než 10,7 milionů osob.414 Tento rozsah pokrytí 

kolektivními smlouvami se však postupně snižoval, přičemž k hlubokému poklesu počtu 

zaměstnanců, na něž se vztahovaly kolektivní smlouvy, došlo především v 90. letech. 

 

  

                                                           
413 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/SOCIALCONTRACT-EN.htm. 
414 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/COLLECTIVEBARGAINING-EN.htm. 
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Zaměstnanci pokrytí kolektivními smlouvami zahrnujícími mzdová ujednání, období 

1960-1998, podniky s 25 a více zaměstnanci, veřejný i soukromý sektor, v % 

 1960* 1970* 1980 1984 1990 1998 

celkem 80 80 75 70 54 40 

odvětvové kolektivní smlouvy 60 50 43 37 31 14 

podnikové kolektivní smlouvy 20 30 32 33 23 26 

* odhad 

Zdroj:( Neal 2005) 

 

V současné době se kolektivní smlouvy vztahují jen na menší část z celkového 

počtu zaměstnanců. V roce 2011 bylo kolektivními smlouvami pokryto 31,2 % 

zaměstnanců, přičemž míra pokrytí se výrazně liší v jednotlivých sektorech. Zatímco 

ve veřejném sektoru činila 67,8 %, v soukromém sektoru, kde uzavírání kolektivních 

smluv zaznamenalo velký propad, se kolektivní smlouvy vztahovaly jen na 16,9 % 

zaměstnanců. Také jednotlivá hospodářská odvětví se odlišují mírou odborové 

organizovanosti, a tudíž i rozsahem pokrytí kolektivními smlouvami. Tradičně vysokou 

mírou pokrytí kolektivními smlouvami se ve Velké Británii vyznačuje veřejný sektor, 

energetika, doprava a některá výrobní odvětví. Nízká je naopak odborová organizova-

nost zejména v nových odvětvích služeb (Brownlie 2012, Rodríguez et al. 2011). 

D.2.2 Kolektivní vyjednávání na národní úrovni 

Ve Velké Británii ke kolektivnímu vyjednávání na národní úrovni nedochází, lze 

hovořit pouze o sektorových kolektivních smlouvách s celonárodní působností. 

S nárůstem členské základny a vlivu britských odborů docházelo k postupné 

centralizaci kolektivního vyjednávání nejprve v odvětvovém rámci a později i v oblasti 

kolektivního vyjednávání s celonárodní působností. Do roku 1910 byly sjednávány 

kolektivní smlouvy s celonárodní působností v odvětvích textilního a oděvního 

průmyslu, strojírenství, stavby lodí, stavebnictví, ocelářství, kovodělného průmyslu a 

obuvnictví. V ostatních odvětvích se rozvinuly systémy kolektivního vyjednávání také, 

nikoliv však v celonárodním rámci. Kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni v této 

době ustupovalo do pozadí (Dukes 2008). 

Od 70. let 20. století ve Velké Británii nebyla s celonárodní působností uzavřena 

žádná kolektivní smlouva v soukromém sektoru. Ve veřejném sektoru se naopak 

většina kolektivního vyjednávání týkajícího se stěžejních podniků odehrává v 

celonárodním rámci. V poslední době sice většina organizací ve veřejném sektoru 

zavedla určitou formu lokálního kolektivního vyjednávání (viz kap. C.1.3), i to je však 

obvykle centrálně řízeno. 

 
D.2.3 Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni 

Kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni zaznamenalo rychlý rozvoj po 1. 

světové válce a jeho význam se ještě zvýšil v období nárůstu odborové organizovanosti 

po druhé světové válce. V tomto období docházelo často k uzavírání odvětvových 

kolektivních smluv pokrývajících celá odvětví, a to jak v soukromém, tak ve veřejném 

sektoru. Do roku 1965 byly tyto kolektivní smlouvy velmi rozšířené. Od 70. a zejména 
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80. let 20. století docházelo k decentralizaci kolektivního vyjednávání. Mezi lety 1984 

a 1998 klesla míra pokrytí zaměstnanců odvětvovými kolektivními smlouvami o jednu 

třetinu. V současné době jsou odvětvové kolektivní smlouvy uzavírány většinou jen ve 

veřejném sektoru, přestože i tam došlo k určité decentralizaci kolektivního vyjednávání 

(Hardy 2007, EIRO 2009a). 

Poslední dostupný výzkum v oblasti kolektivního vyjednávání na odvětvové 

úrovni z roku 2004 ukázal, že jen necelá jedna pětina mzdových ujednání v 

soukromém sektoru byla uskutečněna na vyšší než podnikové úrovni. Od roku 2004 

však došlo k dalšímu poklesu počtu kolektivních smluv uzavřených na odvětvové 

úrovni a spolu s tím i k poklesu míry pokrytí odvětvovými kolektivními smlouvami 

(Rodríguez et al. 2011). 

D.2.4 Kolektivní vyjednávání na podnikové a regionální úrovni 

Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni mělo největší význam v období před 

1. světovou válkou, postupně jej ale ztratilo. Také kolektivní vyjednávání na podnicích 

má ve Velké Británii dlouhou tradici, avšak na rozdíl od kolektivního vyjednávání na 

úrovni regionální tvoří dodnes převládající formu kolektivního vyjednávání. Zejména 

na podnikové úrovni je v soukromém sektoru kolektivně vyjednáváno o mzdách a o 

pracovní době. Význam vyjednávání na podnikové úrovni s postupem času (tj. zhruba 

od 30. let 20. století a hlavně v období po 2. světové válce) spíše rostl, a to na úkor 

významu kolektivního vyjednávání probíhajícího na odvětvové nebo národní úrovni 

(Hardy 2007). 

Kolektivní smlouvy na podnikové úrovni uzavírá vždy daný zaměstnavatel (nikoli 

v zastoupení organizací zaměstnavatelů). Za zaměstnance kolektivně vyjednávají a 

uzavírají kolektivní smlouvu odbory. Zaměstnavatel není povinen kolektivně vyjedná-

vat, pokud se nedohodne se zaměstnanci na právně závazném uznání odborů jako 

partnera pro kolektivní vyjednávání. Pokud k uznání dojde, mají odbory právo 

vyjednávat především o mzdách, pracovní době a dovolené. V praxi ale k formální 
dohodě na právně závazném uznání odborů dochází spíše zřídka. 

Impuls ke kolektivnímu vyjednávání mohou dát obě strany. Uzavírání 

kolektivních smluv není v Británii právně upraveno, konkrétní pravidla mohou být 

součástí podnikové kolektivní smlouvy. Oproti řadě jiných evropských zemí jsou 

kolektivní smlouvy nejčastěji sjednávány na dobu neurčitou. Stěžejní ujednání, např. 

mzdová, jsou však obvykle uzavírána s roční periodicitou. Automatické prodlužování 

platnosti kolektivních smluv se v Británii neuplatňuje, kolektivní smlouva, jejíž platnost 

končí, však bývá základem smlouvy nové, pouze dojde ke změně již nevyhovujících 

ustanovení. Smluvní strany se však mohou také dohodnout na uzavření zcela nové 

kolektivní smlouvy, záleží pouze na vůli sociálních partnerů. Podniky nemají za 

povinnost zveřejňovat své kolektivní smlouvy, a také tak obvykle nečiní (Rodríguez et 
al. 2011). 

V Británii neplatí vzájemná hierarchie kolektivních smluv, pracovní podmínky se 

tedy mohou řídit jak smlouvami odvětvovými, tak podnikovými, přičemž kolektivní 

smlouvy na obou úrovních mají působnost nezávisle na sobě, takže podnikové 

kolektivní smlouvy nemusí stanovit podmínky z pohledu zaměstnance výhodněji než 

kolektivní smlouvy na úrovni odvětvové. Žádná z kolektivních smluv uzavřených na 

různých úrovních nemá prioritu a všechny se řídí stejnými pravidly. To platí i v případě, 

že zaměstnavatel je členem organizace zaměstnavatelů, jež podepsala odvětvovou 

kolektivní smlouvu s odborovou organizací působící u tohoto zaměstnavatele 

(Rodríguez et al. 2011). 
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D.2.5 Kolektivní vyjednávání v malých a středních podnicích 

Z hlediska velikostní kategorie převažují v Británii velké společnosti, na nichž 

také závisí zaměstnanost v zemi ve větší míře, než je běžné v EU. V kategorii malých 

a středních podniků působí v současné době v zemi zhruba 4,5 milionu firem 

zaměstnávajících kolem 13,8 milionu osob. Zaměstnanost v malých a středně velkých 

firmách dosahuje v průměru nižších hodnot než v EU-15, v britském soukromém 

sektoru se malé firmy podílejí na zaměstnanosti z 58,8 %. Počet malých a středních 

firem je sice v průběhu posledních desetiletí stabilní, zaměstnanost v tomto sektoru 

však poklesla mezi lety 1995 až 2002 o 5,8 procentního bodu. Oproti tomu 

zaměstnanost v podnicích s více než 500 zaměstnanci ve stejném období vzrostla 

z 36,4 % na 47,7 %. Jedinou skupinou malých firem, jejichž podíl na zaměstnanosti se 

zvýšil, byla kategorie mikropodniků, jež dokázala profitovat z probíhající deregulace a 

z nízké administrativní náročnosti v počátečních fázích podnikání (Greenwood and 

Traxler 2007).415 

K uznávání odborů dochází v malých firmách méně často než ve velkých 

společnostech a rovněž odborová organizovanost je v malých firmách nižší. Dle údajů 

Office for National Statistics činila v roce 2011 odborová organizovanost v podnicích 

s méně než 50 zaměstnanci 16,3 %, zatímco v podnicích s 50 a více zaměstnanci to 

bylo v průměru 34,9 %. Podíl zaměstnanců, jejichž mzda a pracovní podmínky jsou 

součástí kolektivní smlouvy, byl proto v sektoru malých firem výrazně nižší než ve 

větších společnostech. V podnicích s méně než 50 zaměstnanci bylo kolektivní 

smlouvou pokryto pouze 17,3 % zaměstnanců, zatímco ve středně velkých a velkých 

firmách to bylo v průměru 44,1 % zaměstnanců (Brownlie 2012). Uvedené údaje 

naznačují, že zaměstnanci malých a středně velkých podniků jsou častěji pokryti 

kolektivními smlouvami odvětvovými než podnikovými. U velkých podniků je tomu 

naopak (Schnabel et al. 2006). 

D.2.6 Kolektivní vyjednávání v segmentu nadnárodních firem 

Nadnárodní společnosti se významným způsobem podílejí na zaměstnanosti 

v soukromém sektoru (dle údajů OECD v roce 2004 pracovalo 14,6 % zaměstnanců 

v soukromém sektoru ve firmách se sídlem v zahraničí a lze předpokládat, že tento 

podíl od té doby narostl), a také rozsah kolektivního vyjednávání je v tomto firemním 

segmentu vyšší, než je v Británii v soukromém sektoru běžné. Z průzkumu „Workplace 

Employment Relations Survey“ z roku 2004 vyplývá, že zatímco 32 % zaměstnanců 

v zahraničních firmách s alespoň 10 zaměstnanci bylo pokryto kolektivními smlouvami, 

v britských soukromých společnostech to bylo jen 23 % (EIRO 2009b). V některých 

odvětvích sehrávají nadnárodní firmy v kolektivním vyjednávání o mzdách a pracovních 

podmínkách rozhodující úlohu a mzdy vyjednané v nadnárodních firmách představují 

referenční rámec pro sociální partnery na národní úrovni. 

Řada nadnárodních společností je sdružena v CBI, případně v odvětvových 

svazech zaměstnavatelů, a obvykle hraje také významnou úlohu v řídících orgánech 

těchto organizací (např. ve FEE nebo v CIA). Některé významné nadnárodní společnosti 

však do britských zaměstnavatelských sdružení nevstoupily a na odvětvovém sociálním 

dialogu se nepodílejí. Tito zaměstnavatelé preferují kolektivní vyjednávání na 

podnikové úrovni. 

                                                           
415 Viz http://www.fsb.org.uk/stats. 
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Britské odborové organizace neprojevují příliš zájem o účast na evropském 

sociálním dialogu. Jedním z důvodů nízké účasti britských odborů na sociálním dialogu 

v evropském měřítku je vysoká míra decentralizace odborového hnutí v Británii, jež 

nedovoluje získat dostatek relevantních informací ani reprezentovat agregované 

odborové zájmy na evropské úrovni (EIRO 2009b). Rovněž širší účast britských odborů 

na mezinárodních protestních akcích naráží na četné překážky kladené stávkové 

aktivitě ve Velké Británii a na relativně slabou pozici a právní ochranu odborů 

v porovnání s jinými západoevropskými zeměmi.  

Z hlediska právní úpravy platné ve Velké Británii není podstatné, zda zástupci 

zaměstnanců v nadnárodní firmě podepsali nadnárodní kolektivní smlouvu (dohodu), či 

nikoli. Tak jako ostatní kolektivní smlouvy v Británii, není ani nadnárodní kolektivní 

smlouva právně vymahatelná (a není ovšem ani nadřazena jiné uzavřené kolektivní 

smlouvě), její podepsání nicméně demonstruje ochotu zúčastněných stran vyhovět 

sjednaným podmínkám. Lze říci, že tak jako britský právní řád kolektivní vyjednávání 

na nadnárodní úrovni nepodporuje, neznamená na druhé straně pro rozvoj nadnárod-

ního vyjednávání překážku (už vzhledem k absenci komplexní právní úpravy v oblasti 

uzavírání nadnárodních dohod) ani pokud jde o jejich provázání s národním systémem 

kolektivního vyjednávání (Rodríguez et al. 2011). 

Příkladem nadnárodní kolektivní smlouvy spolupodepsané zástupci sociálních 

partnerů ve Velké Británii je smlouva ve francouzské firmě Areva působící 

v strojírenském a energetickém průmyslu. Smlouva byla uzavřena roku 2006 mezi 

Výkonným výborem skupiny „Areva“ a „European Metalworkers’ Federation“, EMF 

(Evropskou federací pracovníků ve strojírenství) a týkala se především rovných 

příležitostí zaměstnanců skupiny Areva v Evropě. Jejím cílem bylo zejména zajistit 

rovné zacházení a nediskriminaci v pracovněprávních vztazích a pracovní integraci 

osob s postižením. Předmětem smlouvy jsou opatření v oblasti náboru zaměstnanců, 

kariérního rozvoje, vzdělávání, spravedlivého odměňování, sladění pracovního a 

rodinného života, zvyšování informovanosti. Velká Británie se stala jednou z partici-

pujících zemí díky zastoupení v Evropské podnikové radě nadnárodní společnosti. 

První nadnárodní „rámcová“ smlouva (angl. „international framework 

agreement“) za účasti britských odborů byla podepsána v prosinci 2008. Smlouvu 

uzavřel největší světový poskytovatel bezpečnostních řešení skupina G4S, 

mezinárodní odborová organizace UNI a britská odborová organizace GMB. Vztahuje 

se na všech 570 tisíc zaměstnanců skupiny G4S ve více než 110 zemích, včetně Velké 

Británie. Hlavním cílem smlouvy je zlepšit standardy pracovních podmínek v daném 

odvětví a přispět k respektování práv zaměstnanců a jejich zástupců v rámci celé této 

nadnárodní korporace. Skupina G4S se ve smlouvě rovněž zavázala, že bude 

respektovat Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Jedním ze záměrů na straně 

zaměstnavatelů je uspět v globální konkurenci na trhu práce a získat a udržet 

kvalifikovanou pracovní sílu (EIRO 2009c). 

D.2.7 Předmět kolektivního vyjednávání 

Kolektivní vyjednávání je tradičně omezeno na základní okruh pracovních 

podmínek, případně na otázky organizace a intenzity práce. Stěžejním předmětem 

vyjednávání bývají mzdy a pracovní doba. V 70. letech 20. století se spektrum témat 

kolektivního vyjednávání významně rozšířilo, především díky legislativním změnám 

v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, častěji se vyskytujícím 

případům hromadného propouštění, zavádění nových technologií a snahám o 

prosazení kratšího pracovního týdne. V 80. letech pak nastala opačná tendence a 
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předmět kolektivního vyjednávání se ve většině případů opět zúžil na tradiční témata, 

zejména v soukromém sektoru a na podnikové úrovni. Širší otázky obecného významu 

jsou předmětem formalizovaného procesu kolektivního vyjednávání jen zcela 

výjimečně. Sociální partneři upřednostňují neformální dohody, jež umožňují flexibilní 

řešení aktuálních problémů (Hardy 2007). 

D.2.7.1 Kolektivní vyjednávání o mzdě 

Neexistují žádné formální mechanismy zajišťující koordinaci kolektivního 

vyjednávání o mzdách. V praxi nicméně často dochází k tomu, že odbory si v různých 

podnicích a odvětvích navzájem poskytují informace o mzdových ujednáních a 

vymezují se vůči platným kolektivním smlouvám pro účely definování standardní 

mzdové úrovně. V roce 2008 činil průměrný meziroční mzdový nárůst sjednaný 

v kolektivních smlouvách 3,8 %, v roce 2007 to bylo o 0,4 procentního bodu méně. 

Mzdová ujednání se v současnosti vztahují na cca 18 % všech zaměstnanců (Bryson et 

al. 2011). 

V oblasti odměňování bývají sjednávány tzv. „smlouvy o výkonnosti“ (angl. 

„efficiency agreements“) - kolektivní smlouvy, jež přiznávají zaměstnancům mzdový 

nárůst výměnou za vyšší produktivitu práce416 dosahovanou v důsledku zavedení 

nových technologií, snížení počtu zaměstnanců apod. 

D.2.7.2 Ostatní témata kolektivního vyjednávání 

Pokud jde o úpravu pracovní doby, stala se předmětem celé řady podnikových 

kolektivních smluv v souvislosti s důsledky globální hospodářské krize. Sociální partneři 

v řadě podniků se dohodli na zkrácení pracovní doby s cílem zachovat pracovní místa. 

Kolektivní vyjednávání o jiných než mzdových otázkách nebo otázkách pracovní doby 

není v Británii příliš rozšířené. V některých odvětvích se kolektivní smlouvy týkají také 

odborného vzdělávání, respektive zvyšování kvalifikace (EIRO 2009a). Předmětem 

kolektivního vyjednávání se může stát rovněž problematika důchodová, vybavenost 

pracovišť pracovními pomůckami a nástroji, poskytování zaměstnaneckých benefitů, 

problematika dovolené, nemocenských dávek apod. Zaměstnavatelé si mohou naopak 

vyjednat možnost změny pracovních metod, zavádění nových technologií atd. 

E. Tripartitní sociální dialog 

Tradice státní neintervence a autonomního sociálního dialogu se mimo jiné 

odráží ve skutečnosti, že jak odbory, tak organizace zaměstnavatelů se při řešení 

problémů veřejné správy angažují jen zřídka a pouze výjimečně se uchylují 

k bipartitním nebo tripartitním jednáním na národní úrovni. V letech 1962 až 1992 v 

Británii působila „National Economic Development Council“, NEDC (Národní rada 

hospodářského rozvoje), kterou využívala vláda k projednání otázek hospodářské 

politiky se zástupci sociálních partnerů. Jednání NEDC řídil předseda vlády nebo státní 

tajemník. Koncem 70. let došlo ke zvýšení významu tripartitního sociálního dialogu, 

avšak jen do nástupu vlády Margaret Thatcherové, jež se pokusila eliminovat jakékoliv 

projevy korporativismu ve Velké Británii. V různých obdobích navíc docházelo k tomu, 

                                                           
416 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/EFFICIENCYAGREEMENT-EN.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/EFFICIENCYAGREEMENT-EN.htm
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že některá ze tří zúčastněných stran opustila tripartitní fórum a vztahy sociálních 

partnerů s vládou tak někdy nabývaly spíše bipartitní povahy, jak tomu odpovídá i 

absence jakéhokoli konsenzu všech zúčastněných aktérů ohledně dlouhodobých cílů 

národní tripartity. Další problém tripartitních jednání v Británii působí nedostatek 

pravomocí k prosazení dohodnutých opatření v členské základně, a to jak na straně 

TUC v případě odborů, tak na straně CBI jako reprezentanta zaměstnavatelů.417 Po 

třicetiletém působení byla NEDC zrušena a od té doby nebyla národní tripartita 

v Británii formálně obnovena. 

I přes neexistenci tripartity na formální bázi jsou sociální partneři ve Velké 

Británii pravidelně vládou konzultováni, pokud jde o otázky dalšího směřování britské 

veřejné politiky. Sociální partneři jsou rovněž zastoupeni v řadě komisí, jež mají 

tripartitní charakter, např. v LPC („Low Pay Commission“, viz kap. B.1), která je 

nezávislým poradním orgánem vlády v oblasti stanovení minimální mzdy. Představen-

stvo LPC tvoří vedle předsedy tři zástupci odborů, tři zástupci zaměstnavatelů a tři 

experti v oblasti pracovního trhu. Na odvětvové úrovni se sociální partneři podílejí na 

působení „Sector Skills Councils“, SSC (Rady pro kvalifikaci v odvětvích), jejichž cílem 

je podpora v oblasti zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve Velké Británii (EIRO 

2009a). 

                                                           
417 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/TRIPARTISM-EN.htm. 
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 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání hraje klíčovou roli v pracovněprávních 

vztazích ve všech současných členských státech EU (zhruba dvě třetiny zaměstnanců 

jsou kryty kolektivním vyjednáváním).418 Uplatňované národní systémy se navzájem 

v řadě významných aspektů značně odlišují419 - např. pokud jde o úroveň vyjedná-

vání,420 pokrytí kolektivními smlouvami, obsah a působnost sjednaných kolektivních 

smluv421 apod. Přes tyto systémové rozdíly rozlišuje obvykle evropský výzkum dvě 

skupiny zemí, z nichž první se vyznačuje spíše centralizovanými systémy kolektivního 

vyjednávání, a druhá naopak spíše nebo zcela decentralizovaným vyjednáváním.422 

První skupina zahrnuje většinu „starých“ členských států EU a je charakteristická 

poměrně silným vlivem národních konfederací a odvětvových organizací sociálních 

partnerů, jakož i relativně vysokým rozsahem pokrytí kolektivními smlouvami. Druhou 

skupinu tvoří Velká Británie s dlouhou liberální tradicí v oblasti pracovních vztahů, 

částečně (zejména v poslední době) i Irsko, jež v roce 2009 ustoupilo od kolektivního 

vyjednávání na národní úrovni,423 a dále většina „nových“ členských států EU. Země 

                                                           
418 V souvislosti s údaji zveřejňovanými národními monitorovacími orgány i samotnými sociálními partnery v 
oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání je třeba podotknout, že v řadě případů spolehlivost 
těchto údajů není vysoká, často jde jen o velmi přibližné hodnoty nebo odhady, a to ať už jde o míru 
zaměstnavatelského nebo zaměstnaneckého sdružování a kapacitu organizací sociálních partnerů, nebo o 
míru pokrytí kolektivními smlouvami, rozsah stávkové činnosti apod. Obecně lze k disponibilní údajové 
základně v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání uvést, že méně ambiciózní, tj. nižší údaje 
pro totéž časové období (jsou-li k dispozici), je obvykle možné považovat za více odpovídající realitě. Ve 
vztahu k údajům o pokrytí zaměstnanců kolektivním vyjednáváním je nutno také vzít v úvahu skutečnost, 
že uzavřené kolektivní smlouvy v některých případech pouze přejímají minimální zákonné standardy a 
mohou tak mít na vývoj v oblasti pracovních podmínek, včetně mzdových, jen omezený vliv. 
419 Blíže viz tabulky č. 1 až č. 12 zařazené v příloze č. 3. 
420 Zevrubnější přehled o úrovňové struktuře kolektivního vyjednávání v 7 vybraných zemích viz tabulka č. 
11 v příloze č. 3. 
421 Zevrubnější přehled o působnosti sjednaných kolektivních smluv viz tabulka č. 3 v příloze č. 3. 
422 Otázku míry centralizace kolektivního vyjednávání nelze chápat izolovaně, tj. jen v souvislosti s typologií 
kolektivního vyjednávání, už proto, že se na tento stěžejní systémový aspekt tradičně vážou ekonomické 
konsekvence. Zatímco mikroekonomických cílů lze zjednodušeně řečeno snáze dosáhnout za decentralizo-
vanějšího uspořádání, makroekonomické cíle je možné spíše prosadit v systému koordinovaného, 
centralizovanějšího kolektivního vyjednávání zajišťujícího sociální smír v odvětvovém nebo celospolečenském 

měřítku. Všeobecně lze v období posledních 20 let pozorovat v západoevropských státech dlouhodobý trend 
směřující spíše k větší decentralizaci kolektivního vyjednávání. Podněty k prosazení této tendence přicházejí 
ze strany zaměstnavatelů, zejména od velkých firem, jejichž pozice je determinována potřebou větší 
flexibility související se změnami organizace práce (ve prospěch decentralizovaných organizačních struktur), 
změnami podnikového řízení a kontrolních systémů (řízení nákladů), změnami pracovní síly (rozvoj 
kvalifikace) a jejích preferencí (částečné pracovní úvazky, pružná pracovní doba, slaďování rodinného a 
profesního života), apod. Vlivem těchto faktorů a v souvislosti s postupem globalizace ztrácejí tradiční 
výdobytky sektorového kolektivního vyjednávání (za něž bývá považována kontrola mezd jako klíčového 
konkurenčního faktoru, „neutralizace“ odborů na podnikové úrovni a tím omezení prostoru pro vyjednávání) 
z pohledu zaměstnavatelů, zejména velkých nadnárodních společností, stále více na přesvědčivosti. Vlastní 
sektorové kolektivní vyjednávání se podle převládajících názorů ubírá tzv. “organizovanou”, respektive 
“neorganizovanou” variantou decentralizace. V prvním případě probíhá decentralizace v rámci odvětvové 
kolektivní smlouvy cestou výjimek ze sjednaných závazků, ve druhém jsou odvětvové kolektivní smlouvy 
substituovány smlouvami podnikovými. Cílem je flexibilnější úprava pracovních vztahů na podnikové úrovni, 
provázená odklonem od unifikujících k minimálním standardům. 
423 V posledních letech docházÍ k postupnému odklonu irského systému od archetypálního britského 
(respektive anglosaského) modelu s decentralizovanými, navzájem si konkurujícími odbory vybavených 
menším rozsahem práv, než mají odbory na kontinentě. Individuální smlouva je v anglosaském modelu 
nadřazena kolektivní smlouvě - ustanovení kolektivní smlouvy nabývají právní závaznosti inkorporováním v 
rámci pracovní smlouvy). Zvláštností irského systému je zejména menší legitimita a vyjednávací síla 
odborů, a to přes poměrně vysokou odborovou organizovanost v zemi (u nadnárodních společností, zejména 
amerických, působících v Irsku ve velkém počtu, dochází k vyhýbání se irským odborům, jakož i k 
uplatňování principu dvojího postoje, kdy společnost uznává odborovou organizaci v jednom, avšak odmítá 
ji uznat v jiném svém podniku). Kolektivní vyjednávání je v Irsku založeno na principu dobrovolnosti a při 
implementaci dohodnutých ujednání se spoléhá do značné míry na morální závazek. Zaměstnavatelé i 
odbory se mohou od smluvených závazků odchýlit. 
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v této druhé skupině uplatňují modely s převládajícím vyjednáváním na podnikové 

úrovni a relativně nižší mírou pokrytí kolektivními smlouvami. Členění založené na 

sledování míry centralizace národních systémů kolektivního vyjednávání lze uplatnit i v 

rámci skupiny sedmi vybraných zemí, jejichž systémům sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání byly v rámci tohoto projektu věnovány samostatné monografie. Na 

jedné straně lze identifikovat (jak je možné vyčíst i z níže uvedeného přehledu) 

francouzký, německý a rakouský model s převážně odvětovým vyjednáváním a 

s vysokou, respektive vyšší mírou pokrytí kolektivními smlouvami, na druhé straně 

britský, současný irský, a dále polský a slovenský s převažujícím vyjednáváním na 

podnikové úrovni a nižší kapacitou kolektivního vyjednávání.424 Podklad pro srovnání 

základních parametrů vybraných evropských národních systémů sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání nabízí následující přehled. 

  

                                                           
424 Nejde tedy jen o systémy vyjednávání v „nových“ zemích EU, jak se v souvislosti s decentralizací 
kolektivního vyjednávání a jeho nižší kapacitou někdy zjednodušeně uvádí. 
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Některé základní parametry systému sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání 

v sedmi vybraných zemích425  
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Francie 75 8 Ano 

B, C (obě 
úrovně 
kolektivního 
vyjednvání mají 
zhruba stejně 
velký význam) 

Ano 98 132 

Irsko 
Neuvádí 

se  
34 

Ne (tripartita na 
národní úrovni 
působila do roku 

2009, od té doby 
k tripartitnímu 
jednání nedochází) 

C (kolektivní 
smlouvy na 

národní úrovni 
do roku 2009) 

Ano 44 38,5 

Německo 63 19 

Ne (tripartita na 
národní úrovni 
působila především 
do roku 2002, od té 
doby jen zcela 
výjimečně) 

B Ano 62 6,2 

Polsko 20 15 Ano C Ano 30 6,5 

Rakousko 
Téměř 
100 

28 Ano B Ano 98 0 

Slovensko 20 20 ano C Ano 35-40 2 

Velká 
Británie 

40 26 ne 
C  
 

Ne 

33 (68 % 
ve veřej. 
sektoru, 
18 % v 
 soukr. 
sektoru) 

23,8 

 

  

                                                           
425 Zdrojem prezentovaných údajů jsou jednak stručné přehledy o sociálním dialogu v zemích EU uveřejněné 
na stránkách EIRO (Industrial Relations Profiles), data k organizovanosti zaměstnavatelů a prostávkované 
době byla čerpána i z tématických průřezových monografií v rámci monitoringu EIRO zajišťovaného nadací 
Eurofound. Některá takto získaná data, (zejména pokud jde o odborovou organizovanost a pokrytí 
kolektivními smlouvami) byla korigována srovnáním s údaji publikovanými ETUI (European Trade Union 
Institute). Většina údajů uvedených v tabulce výše se týká období 2006 až 2009. 
426 Dostupné z internetového portálu ETUI, worker-participation.eu, na adrese: http://www.worker-
participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries . 
427 Roční průměr za období 2005-2009. Zdroj: Carley, M., Developments in industrial action 2005-2009, 
Eurofound, 2010. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1004049s/tn1004049s. 
htm#hd7. 

http://www.worker-/
http://www.worker-/
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Ačkoliv mohou mít údaje obsažené v tabulce pro srovnání národních systémů 

pouze orientační význam, naznačují (kromě již zmíněné dichotomie v členění podle 

míry centralizace a pokrytí kolektivním vyjednáváním) hlavně rozsáhlou parametrickou 

diverzitu systémů kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu ve vybraných zemích 

EU. Pokud lze z tabulky vyčíst i některé společné rysy, týká se to hlavně míry 

zaměstnavatelské organizovanosti,428 která ve všech zemích (s určitou výjimkou 

Slovenska) přesahuje míru odborové organizovanosti.429 Se skutečností, že kolektivní 

smlouvy se ve většině sledovaných systémů vztahují na všechny zaměstnance, souvisí 

zjištění, že míra pokrytí kolektivními smlouvami obvykle dalece přesahuje odborovou 

densitu.430 Existuje rovněž zřejmá korelace mezi kapacitou kolektivního vyjednávání 

(pokrytím kolektivními smlouvami) a relativním významem vyjednávacích úrovní. 

Modely s převahou odvětvového vyjednávání se obvykle vyznačují i vyšší mírou pokrytí 

kolektivním smlouvami, než systémy s kolektivním vyjednáváním probíhajícím 

převážně na podnikové úrovni.  

S již zmíněnou mírou centralizace národních systémů souvisí další hledisko, a 

to vztah mezi zákonem a kolektivní smlouvou (zákon většinou stanoví minimální 

přípustný standard, který kolektivní smlouvy respektují) a mezi kolektivními smlouvami 

(sjednanými na různých úrovních) navzájem. Ve většině sledovaných systémů existují 

mezi jednotlivými úrovněmi vyjednávání hierarchické vazby nadřazenosti a 

podřízenosti, a to na principu výhodnosti (kdy podmínky sjednané na vyšší úrovni 

mohou být vyjednáváním na nižší úrovni z pohledu zaměstnanců zlepšeny, nikoliv však 

zhoršeny). Přestože z těchto pravidel existují výjimky431 (v Německu, Rakousku, 

výjimečně ve Francii, do roku 2009 i v Irsku v rámci národních kolektivních smluv), 

jež za určitých podmínek umožňují na nižší úrovni dohodnout pro zaměstnance méně 

výhodné ujednání, může být většina ze sledovaných národních modelů považována za 

víceúrovňové systémy kolektivního vyjednávání s interakcí mezi vyjednáváním na 

různých úrovních. To platí v prvé řadě pro všechny země, kde odvětvové vyjednávání 

převažuje, ale i pro Polsko nebo Slovensko, kde tato úroveň nemá dominantní pozici. 

Pokud jde o právní rámec kolektivního vyjednávání,432 je především třeba 

zmínit, že ve 3 ze 7 sledovaných zemích je právo na kolektivní vyjednávání explicitně 

nebo implicitně zajištěno ústavou433 (v Německu, Polsku a Slovensku). Kromě toho 

právní řády téměř všech sledovaných zemí (s výjimkou Británie) disponují více či 

méně dopodrobna propracovaným právním rámcem kolektivního vyjednávání,434 

zahrnujícím vymezení stran oprávněných uzavírat kolektivní smlouvy, stanovení úrovní 

kolektivního vyjednávání včetně jejich případné hierarchie, rozsahu působnosti 

kolektivních smluv (tj. na koho se vztahují), procesních pravidel pro vedení 

kolektivního vyjednávání, a v některých případech rovněž vymezení podmínek 

                                                           
428 Zevrubnější přehled o problematice zaměstnavatelské organizovanosti ve vybraných zemích viz tabulka 
č. 6 v příloze č. 3. 
429 Zajímavé konsekvence nabízí i srovnání některých parametrů uvnitř národních systémů. Pozoruhodná je 
např. relativně vysoká míra zaměstnavatelské organizovanosti ve Francii v porovnání s extrémně nízkou 
mírou odborové organizovanosti v této zemi, a to zvláště ve vztahu k vysoké míře pokrytí zaměstnanců 
kolektivními smlouvami za podmínek frekventované podnikové úrovně kolektivního vyjednávání. 
430 Tj. míru odborové organizovanosti. 
431 Angl. „open clauses“. 
432 Zevrubnější přehled o právní úpravě v oblasti kolektivního pracovního práva viz tabulka č. 3 Legislativní 
rámec kolektivního vyjednávání v příloze č. 3. 
433 V rámci EU je to nadpoloviční většina zemí. 
434 To platí i v evropském měřítku. 



III. Srovnání sedmi národních systémů sociálního dialogu  

 

 

 

231 

kolektivních sporů435 a pravidel pro jejich řešení.436 Právní rámec kolektivního vyjedná-

vání je upraven buď zákoníkem práce,437 nebo jinými pracovněprávními předpisy, 

případně zvláštním zákonem. V přístupu k působnosti kolektivního vyjednávání ovšem 

existují významné národní rozdíly (protiklady), např. na Slovensku normativní část 

kolektivních smluv přímo zakládá práva jednotlivým zaměstnancům, a to bez nutnosti 

transpozice do individuální pracovní smlouvy, a kolektivní smlouvy mají přímý účinek 

na individuální pracovní smlouvy, naopak ve Velké Británii je tomu opačně. 

Všechny sledované země s výjimkou Británie disponují poměrně zevrubnou 

právní úpravou podmínek, za nichž jsou strany oprávněny kolektivně vyjednávat a 

uzavírat kolektivní smlouvu. Pokud jde o zaměstnavatele,438 mohou většinou 

vyjednávat nejen na podnikové úrovni, ale (v zastoupení organizací zaměstnavatelů) i 

na odvětvové, případně na národní (Francie, do roku 2009 Irsko) úrovni. Složitější je 

situace na straně zástupců zaměstnanců439 (zejména na podnicích440). Ve všech 

sledovaných zemích mohou kolektivně vyjednávat odbory441 (obvykle pouze odbory, 

ve Francii, Německu, Rakousku a Slovensku však za určitých okolností mohou na 

podnicích vyjednávat i další zástupci zaměstnanců, především podnikové rady) Panují 

také rozdíly, pokud jde o bližší vymezení odborového oprávnění vyjednávat,442 v 

některých případech je vyžadováno splnění podmínek “uznávání” odborů pro kolektivní 

vyjednávání, nebo je ponecháno na zaměstnavateli, zda odbory za partnera 

kolektivního vyjednávání “uzná”. 

Kolektivní smlouvy zavazují443 v první řadě strany, jež je sjednaly, a vztahují se 

na všechny zaměstnance (s výjimkou Německa, kde se uzavřené kolektivní smlouvy 

vztahují pouze na členy odborů444). Důležitým (nikoliv však rozhodujícím, jak vyplývá i 

z uvedené tabulky) faktorem kapacity kolektivního vyjednávání je extenze závaznosti 

kolektivních smluv,445 jež okruh subjektů vázaných kolektivní smlouvou rozšiřuje. 

Mechanismus extenzí je uplatňován - s výjimkou Británie - ve všech sledovaných 

                                                           
435 Zevrubnější přehled o této problematice viz tabulka č. 5 Kolektivní pracovní spory v příloze č. 3. 
436 Protestní akce patří k oblastem, kde jsou mezinárodní srovnání proveditelná jen velmi obtížně. Jde 
zejména o to, že se navzájem výrazně odlišují jednotlivé národní monitorovací a statistické systémy co do 
institucionálního zabezpečení monitoringu, způsobu shromažďování a evidence dat, typů evidovaných 
protestních akcí, apod. Přes různé pokusy a snahy o mezinárodní harmonizaci definic existují i nadále 
odlišná kritéria pro určení minimální délky akce podléhající evidenci, počtu účastníků, zákonnosti akce apod. 
Získané údaje se nevztahují vždy na celé národní hospodářství, například ve Francii statistiky evidují pouze 
akce v soukromých podnicích s více než 10 zaměstnanci ve všech odvětvích kromě zemědělství. 
437 Součástí souboru tabulek je tabulka č. 1 v příloze č. 3, zaměřená na vybrané prvky individuálního práva 
ve sledovaných zemích a jeho úpravu.  
438 Bližší přehled o organizacích zaměstnavatelů ve sledovaných zemích viz již zmíněná tabulka č. 6 v příloze 
č. 3. 
439 Součástí souboru tabulek zařazených v příloze č. 3 jsou rovněž tabulka č. 8 Reprezentace 
zaměstnaneckých zájmů na pracovišti a tabulka č. 9 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností. 
440 Zevrubnější přehled o zastoupení zaměstnaneckých zájmů na pracovišti poskytuje tabulka č. 8 v příloze 
č. 3. 
441 Přehled o odborovéreprezentaci na národní úrovni a o odborovém zastoupení při kolektivním vyjednávání 
viz tabulka č. 7 v příloze č. 3. 
442 Otázku reprezentativity odborů v souvislosti s oprávněním kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní 
smlouvy (komplikovaným vývojem v této oblasti prošel zejména francouzský systém) zmiňují v rámci 
tohoto projektu jednotlivé národní monografie. 
443 Nejde vždy o právní závaznost, např. v Británii mají závazky z kolektivních smluv pouze morální 
závaznost. 
444 Tato alternativa je menšinová i v evropském měřítku. 
445 Zevrubnější přehled o problematice rozšiřování závaznosti kolektivních smluv ve vybraných zemích viz 
tabulka č. 4 v příloze č. 3. 
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zemích,446 ovšem za odlišných podmínek a v různém rozsahu, respektive s různou 

frekvencí (s výjimkou Francie a Německa nízkou, v Polsku nebyl existující 

mechanismus rozšiřování závaznosti kolektivních smluv doposud uplatněn).  

Z pohledu vývoje pokrytí kolektivním vyjednáváním447 převažuje v Evropě 

celkově spíše klesající trend, což se v zásadě týká i sledovaného souboru sedmi 

národních systémů. Zatímco silně centralizované vyjednávací systémy v Rakousku a 

Francii je možné z hlediska jejich kapacity považovat za poměrně stabilní, systémy 

německý, polský, slovenský a britský zaznamenaly úbytky (pokud jde o vývoj kapacity 

irského systému kolektivního vyjednávání, relevantní informace chybí). 

Kromě problematiky bipartitního sociálního dialogu448 včetně kolektivního 

vyjednávání se zpracované monografické kapitoly věnovaly rovněž oblasti tripartitního 

sociálního dialogu449 ve sledovaných zemích. S výjimkou Británie, kde od roku 1992 

institucionální platforma pro národní tripartitu chybí, Irska, kde se tripartitní vyjedná-

vání nekonají od roku 2009, a také Německa, kde se národní tripartita neschází od 

roku 2002, disponují ostatní sledované země národní tripartitní platformou. Rozdíly 

ovšem existují, a to nejen v právním a organizačním uspořádání, případně v rozsahu a 

tématickém spektru tripartitně projednávané problematiky,450 jakož i významu 

tripartity,451 ale i v účastnické struktuře (např. ve Francii jsou účastníky CESE vedle 

zástupců sociálních partnerů rovněž zástupci dalších občanských sdružení a odborníci 

nominovaní vládou.  

Kolektivní pracovní vztahy a struktura zastoupení zaměstnanců jsou ve všech 

evropských zemích součástí specifické národní kultury a tradice. Na způsobu 

uspořádání sledovaných evropských národních systémů a způsobech řešení jejich 

jednotlivých aspektů se v průběhu let různou měrou podíleli sociální partneři, vlády a 

zákonodárné sbory v daných zemích, kteří přitom vycházeli z konkrétních podmínek a 

možností. Proto při posuzování těchto modelů lze jen velmi obtížně aplikovat 

jednoduchá a simplifikující hodnotící kritéria (např. hledisko efektivnosti vycházející 

z dosažené kapacity kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu). Z tohoto důvodu 

lze v rámci komparativního přístupu k dané problematice za věcně relevantní 

považovat pouze více či méně zevrubné vymezení rozhodujících systémových paralel, 

rozdílů a shodných prvků, jež v jednotlivých případech hrály roli při genezi sledovaných 

národních systémů. S ohledem na rozsah sledované problematiky a převážně 

informativní charakter práce jsme jako nejvhodnější pro doplnění zobecňujících 

informací zvolili formu tabulkových přehledů.  

Situaci v jednotlivých segmentech problematiky sociálního dialogu a kolektiv-

ního vyjednávání v sedmi vybraných evropských zemích dokumentují tabulky již 

zmíněné v poznámkovém aparátu této stati a uvedené v příloze č. 3. 

                                                           
446 S výjimkou Francie a částečně i Německa k rozšiřování nedochází automaticky, viz Rodríguez, R. et al., 
Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' 
representatives, 2011. 
447 Blíže viz Schulten, T., Changes in national collective bargaining systems since 1990, Eurofound, 2005, 
dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/study/tn0503102s.htm . 
448 Zevrubnější přehled o bipartitním sociálním dialogu ve sledovaných zemích poskytuje tabulka č. 10 
v příloze č. 3. 
449 Bližší přehled o národní tripartitě v sedmi sledovaných zemích viz tabulka č. 12 v příloze č. 3. 
450 Důležitá jsou zejména pravidelná nebo i nepravidelná tripartitní mzdová vyjednávání (např. pro stanovení 
minimální mzdy), přestože většinou nemají právně závazný charakter. 
451 Např. ve Francii je tripartitní sociální dialog (s odhlédnutím od sjednávaných národních kolektivních 
smluv) považován spíše za slabý, naopak v Rakousku jsou tripartitně vedená jednání na principu „sociálního  

partnerství“ významnou součástí systému sociálního dialogu. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/study/tn0503102s.htm
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1. Úvodem  

Rozvoj mezinárodní dimenze podnikových struktur, fúzí a převzetí společností, 

výskyt evropských nadnárodních společností,452
 narůstající proměnlivost faktorů výroby 

a rostoucí počet restrukturalizací s mezinárodní působností s sebou přinesl potřebu 

zintenzivnění vyjednávacích procesů v rámci firem. 

V posledních letech se lze v Evropské unii setkat s novým fenoménem. Jsou jím 

dohody v nadnárodních společnostech (angl. „transnational company agreements“, 

pracovní zkratka „TCA´s“).  

Počátky nadnárodního vyjednávání sahají do 60. a 70. let minulého století, kdy 

došlo k rozvoji nadnárodních společností, který inicioval diskuze nad jednotnou 

úpravou pracovních podmínek, forem zastupování zaměstnaců a organizace kolektiv-

ních akcí. Mezinárodní organizace (OECD, ILO) spolu s odbory vyvíjely snahy stanovit 

pevná pravidla pro nadnárodní společnosti. Tyto aktivity - převážně na celosvětové 

úrovni - neprobíhaly pro nezájem managementu firem příliš úspěšně, zejména 

v automobilovém, chemickém a potravinářském průmyslu. Na evropský kontinent se 

tyto snahy o regulaci rozšířily v 80. letech, kdy byly uzavřeny první dohody v nadná-

rodních společnostech ve formě společných prohlášení. Postupně začali zástupci 

zaměstnanců s managementem nadnárodních společností uzavírat další různé texty 

s nadnárodní působností. V roce 2008 bylo evidováno 147 takových textů, týkajících 

se téměř 7,5 milionu zaměstnanců v 89 společnostech.  

Současně s tímto vývojem probíhala vyjednávání o přijetí směrnice o 

evropských radách zaměstnanců, jež byla přijata v roce 1994. Evropská komise tak 

postupně začala přejímat iniciativu při vytváření pravidel pro vyjednávání na 

mezinárodní úrovni (ze strany Komise jde především o výraz snahy zvládnout důsledky 

globalizačního procesu). Společně s revizí směrnice o Evropských radách zaměstnanců 

a s pracovním dokumentem Evropské komise o restrukturalizacích a zaměstnanosti453 

mají dohody v nadnárodních společnostech přispět ke správné adaptaci na probíhající 

změny. Dohody v nadnárodních společnostech by mohly rovněž podpořit jak vzájemnou 

důvěru mezi zúčastněnými stranami, tak i rozvoj sociálního dialogu v rámci vyvážených 

firemních politik založených na partnerství. Ve vztahu k zájmům sociálních partnerů i 

Evropské unie však existence těchto textů vyvolává zároveň celou řadu otázek 

praktického, právního i politického charakteru, a to především vzhledem k jejich 

nesouladu s právem jednotlivých členských zemí. 

 

2. Evropská komise a dohody v nadnárodních 
společnostech  

Evropská komise je přesvědčena o potenciálu dohod v nadnárodních 

společnostech a od roku 2005 analyzuje a shromažďuje nadnárodní texty a vede 

přehled aktérů, jež takové texty uzavírají. Iniciativa, týkající se dohod v nadnárodních 

společnostech, se stala součástí Sociální agendy pro období 2005-2010454. Představuje 

návrh dobrovolného evropského rámce pro sociální partnery, s cílem nabídnout 

                                                           
452 V souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti. 
453 Restructuring and employment: the Contribution of the European Union. 
454 KOM (2005) 33 z 9. února 2005: Sdělení Komise - O Sociální agendě. 



IV. Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského 

sociálního dialogu na podnikové úrovni 

 

 

 
 

236 

jednotnou formu pro nadnárodní vyjednávání. Účelem má být podpora podniků a 

jednotlivých sektorů při řešení organizace práce, zaměstnanosti, pracovních podmínek 

a profesního vzdělávání zaměstnanců. Evropský parlament a Evropský ekonomický a 

sociální výbor vyjádřily této iniciativě podporu a požádaly Komisi, aby zvážila a ve 

spolupráci s evropskými sociálními partnery navrhla řešení příslušného legislativního 

rámce založeného na bázi dobrovolnosti.  

Na základě těchto doporučení předložila Evropská komise sociálním partnerům 

ke zvážení řadu praktických opatření. V roce 2008 byla také vypracována studie stavu 

dohod v nadnárodních společnostech455 a byl publikovaván pracovní dokument „Role 

dohod v nadnárodních společnostech v kontextu sílící mezinárodní integrace“456, 

věnovaný klíčovým funkcím dohod v nadnárodních společnostech a jejich potenciálu 

v prostředí rozvíjejícího se mezinárodního obchodu. Evropská komise zde zveřejnila 

svůj záměr vytvořit expertní skupinu pro oblast dohod v nadnárodních společnostech, 

jejímž úkolem bude monitorování vývoje v dané oblasti a výměna informací mezi členy 

skupiny. Cílem expertní skupiny mělo být vytvoření databáze dohod v nadnárodních 

společnostech a analýza těchto dohod, organizování výměny zkušeností mezi zástupci 

členských států a sociálních partnerů, zpracování studie účinků kolektivních smluv v 

členských státech, zmapování povahy sociálního dialogu a jeho národní právní úpravy 

v zemích EU, a dále vyjasnění pravidel mezinárodního soukromého práva v souvislosti 

s problematikou dohod v nadnárodních společnostech.  

Expertní skupina měla rovněž monitorovat vývoj v předmětné oblasti a hlouběji 

prozkoumat možné překážky vývoje v dané oblasti. Sestávala ze zástupců sociálních 

partnerů, vládních expertů a expertů delegovaných dalšími institucemi. V závislosti na 

projednávané problematice mohli být přizváni odborníci z akademické sféry či 

představitelé nadnárodních podniků, kteří prezentovali svou práci či poznatky z praxe. 

V průměru tak bylo na jednotlivých setkáních expertní skupiny přítomno 43 až 55 

členů, výzkumných pracovníků a ad hoc přizvaných expertů. V období od května 2009 

do října 2011 proběhlo v Bruselu celkem 6 jednání expertní skupiny, zaměřené na 

problémy a možné překážky vyplývající z dosavadních poznatků o dohodách 

v nadnárodních společnostech. Členové expertní skupiny se zevrubně seznámili 

s praktickými dopady 15 nadnárodních dohod v různých nadnárodních společnostech a 

s doposud získanými zkušenostmi s uplatňováním těchto dohod.  

 

Činnost expertní skupiny se poté zaměřila na následujících 6 hlavních oblastí:  

1. úlohy a cíle dohod uzavíraných v nadnárodních společnostech, 

2. aktéři v oblasti dohod,  

3. implementace dohod a řešení souvisejících sporů,  

4. forma a transparentnost dohod,  

5. propojení dohod s evropským sociálním dialogem na jiných úrovních, 

6. právní účinky dohod v nadnárodních společnostech. 

                                                           
455 European Commission, DG Employment, social affairs and equal opportunities, "Mapping of transnational 
texts negotiated at corporate level", 2008, dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_ social/labour_ 
law/documentation_en.htm#5 . 
456 SEC (2008) 2155 z 2. července 2008: Commission staff working document - The role of transnational 
company agreements in the context of increasing international integration. 

http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/documentation_en.htm#5
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/documentation_en.htm#5
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 V rámci Komise měla expertní skupina neformální status.457 Témata jednání 

byla stanovena v souladu s výše zmíněnými hlavními oblastmi. Role zástupců Komise 

ve skupině se omezila na zajištění logistické podpory a prezentaci výsledků vlastních 

zjištění a studií a do jednání skupiny autoritativně nezasahovala, ani nepřijímala 

oficiální stanoviska, měla tedy ve skupině stejné postavení jako ostatní členové a 

účastníci. Výsledkem práce expertní skupiny bylo vypracování analytického dokumentu 

zabývajícího se především již zmíněnými 6 hlavními tématy. Tento dokument si 

stanovil za cíl přispět k další diskusi a naznačit možná budoucí řešení. 

Na základě vstupních poznatků expertní skupina především definovala některé 

stěžejní pojmy. Definice stěžejních pojmů jsou nezbytné, neboť koncepty, podmínky a 

názvosloví se v oblasti kolektivního vyjednávání v rámci jednotlivých členských států 

značně liší.458 Pro texty, s jejichž aplikací se počítá ve více než v jednom členském 

státě a které byly uzavřeny mezi zástupci zaměstnanců a managementem společnosti, 

se vžil obecný pojem „nadnárodní texty“ (angl. „transnational texts“). Nemohou být 

označovány jako kolektivní smlouvy (ve smyslu angl. „collective agreements“), neboť 

nejsou uzavírány v souladu s příslušnými národními pravidly kolektivního vyjednávání 

v jednotlivých členských státech. Nemohou být označeny ani jako kolektivní smlouvy 

ve smyslu angl. „collective conventions“, neboť pracují se specifickými tématy na 

podnikové úrovni a jejich záměrem není stanovit obecný rámec pro pracovní a mzdové 

podmínky. Pokud to mají strany uzavírající text na nadnárodní úrovni v úmyslu a 

výslovně na tuto skutečnost v textu odkážou, nebo jestliže texty obsahují vzájemné 

závazky, které je odlišují od pouhých prohlášení, užívá se pro ně termín „dohoda“ 

(angl. „agreement“). Proces, který vede k uzavření dohody, ať již pouhou akceptací 

návrhu jednou stranou či aktivním zapojením obou stran do vzájemné diskuse, kdy 

výsledná dohoda vzejde zpravidla z určitého kompromisu, se nazývá „vyjednáváním“ 

(angl. „negotiation“). Tento termín nelze zaměňovat s označením „kolektivní 

vyjednávání“ (angl. „collective bargaining“), neboť kolektivní vyjednávání vedené 

v národním rámci zahrnuje např. i téma platových a mzdových podmínek zaměstnanců 

či jiná témata, jež nejsou předmětem vyjednávání prostřednictvím dohod 

v nadnárodních společnostech.  

Za „dohodu v nadnárodní společnosti“ (angl. „transnational company agree-

ment“) se dle obecné definice považuje taková dohoda, která zahrnuje vzájemné 

závazky, jejichž rozsah se vztahuje na území několika členských států, byla uzavřena 

mezi jedním zástupcem či více zástupci na straně zaměstnanců a jedním zástupcem či 

více zástupci na straně podniku či skupiny podniků a obsahuje ustanovení o pracovních 

podmínkách, podmínkách zaměstnávání, či upravuje vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli nebo jejich zástupci.  

3. Role a cíle dohod v nadnárodních společnostech  

Prvotní nadnárodní texty reflektovaly potřebu ochranných opatření, která 

provázejí vývoj podnikových struktur, určovaly další rozvoj sociálního dialogu, snažily 

se vypořádat s podstatnými sociálními otázkami v podniku a reagovaly na specifické 

potřeby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany osobních údajů, 

                                                           
457 Commission staff working paper "framework for Commission's expert groups: horizontal rules and public 
register" SEC(2005)1004 a C(2005)2817 z 27. července 2005. 
458 Viz rozlišování mezi německými výrazy „Betriebsvereinbarung“ („company agreement“) a „Tarifvertrag“ 
(„collective wage agreement“) nebo francouzskými výrazy „négociation collective“ („kolektivní vyjednávání“) 
a „negociation“ („vyjednávání“). 
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finanční spoluúčasti zaměstnanců a rovného zacházení. Jen zřídka se texty zabývaly 

platovými a mzdovými podmínkami, případně organizací pracovní doby zaměstnanců, 

tj. stěžejními tématy kolektivního vyjednávání na národní úrovni. Tyto texty byly 

výsledkem výlučně dobrovolných iniciativ a neplatila pro ně žádná pravidla na národní, 

evropské ani mezinárodní úrovni, jež by regulovala jejich sjednávání.  

V řadě společností byly uzavřeny souhrnné texty týkající se základních práv, 

společenské odpovědnosti a politiky lidských zdrojů (společnosti Dexia, Generali). 

Velký počet textů se však věnoval i specificky evropským záležitostem - například ve 

společnostech General Motors a Ford restrukturalizacím v Evropě, ve společnostech 

Accelor Mittal, ENI společným evropským zdravotním a bezpečnostním standardům, ve 

společnosti Area evropské strategii rovných příležitostí, společnosti Deutsche Bank, 

Suez přijaly texty zabývající se vývojem zaměstnanosti, mobilitou a tréninkem 

zaměstnanců, společnosti Unilever, Philip Morris sjednaly texty věnované ochraně 

osobních údajů.  

3.1 Evropský a globální charakter dohod 

Dohody v nadnárodních společnostech jsou uzavírány jak na evropské, tak i na 

globální úrovni, v závislosti na teritoriálním zaměření podnikatelských aktivit příslušné 

firmy. 

„Globální“ texty se obvykle zaměřují na otázky lidských práv nebo věnují 

pozornost různým aspektům společenské odpovědnosti podniků. Nadnárodní texty s 

evropskou dimenzí usilují o vhodné nastavení spolupráce mezi sociálními partnery v 

otázkách restrukturalizace, reorganizace a předvídání změn.  

Specifický typ „globálních“ textů představují mezinárodní rámcové dohody 

(IFA´s). Ty jsou obvykle definovány459 jako dohody uzavřené mezi nadnárodní společ-

ností a mezinárodní odborovou federací s cílem zajištění základních práv, převážně 

v souladu se základními pracovněprávními standardy obsaženými v dohodách Meziná-

rodní organizace práce. Rozhodující charakteristikou pro označení „mezinárodní 

rámcová dohoda“ je charakter signatářů a předmět, který dohoda upravuje.460 Na 

základě IFA´s dochází ke vzniku trvalého formálního vztahu mezi nadnárodní 

společností a mezinárodní odborovou organizací. Mezinárodní rámcové dohody jsou 

obvykle uzavírány v kontextu společenské odpovědnosti podniků jako alternativa 

k jednostranným kodexům chování, či jako jejich doplněk.  

                                                           
459 Viz především studie: Bourque, R., “les ACI et la négociation collective à l’heure de la mondialisation”, 
document de travail DP/161/2005, IIES OIT, Genève, 2005; Hammer, N.,“IFAs: global industrial relations 
between rights and bargaining”, Transfer No 4, Brussels, Winter 2005; Papadakis, K. (ed), Cross border 
social dialogue and agreements: an emerging global industrial relations framework?, IILS ILO, Geneva, 
2008 Rudikoff, Lisa P., “International Framework agreements: a collaborative paradigm for labor relations”, 
Global law working paper 01/05, NYU School of Law, New York, 2005; Sancy, B. & Descolonges, M. (dir), 
Les nouveaux enjeux de la négociation sociale transnationale, La découverte, Paris, 2006; Schömann,I., 
Sobczak, A., Voss, E., Wilke, P., Codes of conduct and international framework agreements: new forms of 
governance at company level, European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, 
Dublin, 2008. 
460 Některé nadnárodní texty s celosvětovým rozměrem mají charakter „globálních” textů, ale nejsou 
obvykle považovány za IFA´s především kvůli charakteru jejich signatářů na straně zástupců zaměstnanců, 
či kvůli předmětu, který upravují (Coca Cola 2005, CSA 2004, Hartmann 1999, Suez 1998 2002, Triumph 
2001, Vivendi 1996, ENI 2004, Faber Castell 2000, Ikea 2001, Statoil 2003). IFA´s s převážně evropskou 
působností jsou považovány za „evropské” texty (Danone). IFA´s, které se týkají specificky evropských 
záležitostí vedle záležitostí mezinárodních, jsou považovány za „smíšené“ texty (Club Méditerranée 2004, 
Daimler Chrysler 2006, Danone 1994, EADS 2005, EDF 2004, Endesa 2002, France Telecom 2006, PSA 
2006). 
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Mezi procesem vyjednávání evropských a procesem sjednávání „globálních“ 

dohod nebyly zaznamenány žádné rozdíly. Vyplývá to především ze skutečnosti, že 

sjednávání nadnárodních podnikových dohod vychází v současnosti pouze z dobrovol-

ných iniciativ zúčastněných stran a neexistují žádná národní, evropská či mezinárodní 

pravidla (a to ani dobrovolná rámcová vodítka či doporučení), která by upravovala 

vyjednávací proces a samotné uzavírání dohod v nadnárodních společnostech461. Ev-

ropský či globální rozsah dohody tedy nijak nedeterminuje proces jejího vyjednávání. 

Při uzavírání nadnárodních dohod vždy dochází k uplatnění takového vyjednávacího 

procesu, který odpovídá potřebám zúčastněných stran a specifické situaci. 

Nadnárodní dohody s „evropským“ rozměrem jsou při naplňování dohodnutých 

závazků efektivnější než jejich „globální“ protějšky, neboť se zpravidla týkají užšího 

okruhu pravidel a tradic. Jejich úkolem je podpora trvale udržitelného ekonomického 

rozvoje a konkurenceschopnosti. Snaží se vytvořit příklady dobré praxe v oblasti 

předvídání změn na trhu a v oblasti adaptace zaměstnanců na nový vývoj. Přispívají 

k posílení sociální podnikové dimenze, budování přeshraniční solidarity a k podpoře 

vyjednávání v rámci nadnárodních podniků.  

Z celkového počtu 147 textů mělo pouze 76 evropskou působnost. Vzhledem 

k tomu, že tyto texty se soustředily výhradně na evropský prostor a jeho záležitosti, 

vžilo se pro ně označení „evropské texty“.  

Dalších celkem 59 textů se věnuje převážně lidským právům a jejich 

dodržování mimo Evropu - takové texty jsou obecně označovány jako „globální texty“. 

Úhrnem 12 textů mělo „smíšený“ charakter, tj. měly globální rozměr, avšak 

věnovaly se specificky evropským záležitostem, přičemž při jejich vyjednávání velmi 

aktivně působila příslušná Evropská rada zaměstnanců (angl. „European works 

council“, EWC). 

Z hlediska četnosti uzavírání dohod v nadnárodních společnostech bylo ke konci 

roku 2007 patrné, že hnacím motorem v této oblasti jsou evropské nadnárodní 

společnosti, neboť 75 z dosavadních 89 společností angažovaných v problematice 

dohod v nadnárodních společnostech má sídlo v Evropě. Nejvíce zainteresovaným 

státem v této oblasti je Francie, kde sídlilo na konci roku 2007 celkem 21 nadnárodních 

společností, v nichž bylo uzavřeno celkem 41 nadnárodních textů, z čehož 33 textů 

mělo charakter „evropského“ či „smíšeného“ nadnárodního textu. Hned poté následo-

valo Německo s 20 nadnárodními společnostmi se sídlem na svém území, v nichž bylo 

uzavřeno 21 nadnárodních textů, z čehož pouze 6 mělo „evropský“ či „smíšený“ 

rozměr. Velmi aktivní v tomto směru jsou také země Beneluxu, kde sídlilo 11 

nadnárodních společností, v nichž bylo uzavřeno celkem 16 nadnárodních textů, 

přičemž 11 z nich mělo charakter „evropského“ či „smíšeného“ nadnárodního textu. 

Vznik nadnárodních textů je možno doložit i v evropských severských státech, kde je 

tradicí uzavírat v nadnárodních společnostech především dohody „globálního“ 

charakteru. Přesto zde působí dvě nadnárodní finanční společnosti, u nichž bylo 

uzavřeno 9 nadnárodních textů s „evropským“ rozměrem.  

V polovině roku 2011 bylo na základě zatím poslední studie, zabývající se 

problematikou dohod v nadnárodních společnostech, registrováno v databázi 

transnational company agreements (TCA´s) celkem 215 TCA´s uzavřených ve 135 

nadnárodních podnicích zaměstnávajících 10 miliónů zaměstnanců. Je tedy možné 

sledovat soustavný nárůst počtu dohod sjednávaných v nadnárodních společnostech. 

Celkem 102 dohod v nadnárodních společnostech, evidovaných k polovině roku 2011, 

                                                           
461 Viz bod 2.1 dokumentu Commision staff working document : Transnational company agreements: 
realising the potential of social dialogue ze dne 10. 9. 2012 – SWD(2012) 264 final. 
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má „evropský“ rozměr a zabývá se především tématy restrukturalizace, reorganizace 

a předvídání změn. Mezi další témata, jež jsou předmětem dohod, lze zařadit 

organizaci sociálního dialogu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, rovné zacházení a 

podmínky v zaměstnání, vzdělávání a mobilitu (přemístitelnost) zaměstnanců či 

plánování zaměstnanosti a pracovních dovedností pracovníků. Největší počet textů se 

týká ocelářského, stavebního, chemického, finančního a potravinářského sektoru. 

Energetický a dopravní průmysl hrají také významnou roli. 

Mezi přetrvávajícími problémy v oblasti dohod v nadnárodních společnostech 

patří především:  

1. komplexnost vyjednávání, prodlevy při jeho zahájení, nejasná pravidla vyjednávací 

procedury, 

2. nejistota a problémy s implementací dané nedořešenou způsobilostí stran jednat, 

3. neshody mezi členskými státy v otázce implementace TCA´s plynoucí z absence 

obecných evropských pravidel v této oblasti,  

4. právní rizika spojená s nejistotou ohledně právních účinků TCA ´s, nebo související 

s použitím pravidel mezinárodního práva soukromého při řešení sporů, 

5. odpor ze strany manažerů a zaměstnanců působících na nižších úrovních společností 

vůči tzv. top-down rozhodovacímu postupu, dále pak případný nesoulad s národní 

právní úpravou, jenž vyplývá z absence evropského rámce, který by určoval 

mechanismus řešení sporů mezi evropskou a národní úpravou. 

Otázkou zůstává, zda jsou tyto problémy natolik závažné, aby bránily dalšímu 

rozvoji potenciálu TCA´s, případně zda má smysl k této problematice zaujmout také 

politické stanovisko, nikoliv tedy pouze přístup analytický, jak tomu bylo ze strany 

Evropské komise doposud.  

3.2 Dohody o podnikové restrukturalizaci 

Jak bylo již výše naznačeno, největší podíl dohod v nadnárodních společnostech 

s „evropskou“ dimenzí se týká restrukturalizací, reorganizací a předvídání změn. 

Předvídání a uplatňování doprovodných opatření v souvislosti s restrukturalizacemi 

bylo v roce 2008 obsahem asi jedné třetiny dohod v nadnárodních společnostech. 

Signatáři dohod úpravu v oblasti restrukturalizací považovaly za užitečný nástroj, který 

vede ke sdílenému, celostnímu pohledu na předmětnou problematiku. Rozvoj v oblasti 

předvídání změn a schopnost jejich konstruktivního řešení společně s vytvářením 

příznivého sociálního klimatu jsou považovány za pozitivní faktory v obdobích častých 

změn. Přispívají k rozšíření jistot zaměstnanců a k prosazení případného nezbytného 

rozhodnutí o uskutečnění nepříznivých změn pro zaměstnance.  

Takové dohody jsou v nadnárodních společnostech zpravidla sjednávány teprve 

po samotném oznámení restrukturalizačního plánu, za účelem stanovení celé řady 

záruk pro zaměstnance dotčené restrukturalizačním plánem. V některých případech se 

dotýkají také ekonomických záležitostí. Specifické okolnosti restrukturalizace se staly 

výzvou pro sociální partnery k vyjednávání a následnému sjednání nadnárodních textů 

např. ve společnostech Danone, Daimler Chrysler, General Motors, Unilever.  

Tento typ nadnárodních dohod obsahuje závazky, které se snaží předejít 

úplnému zrušení pracoviště, případně rušení pracovních míst regulovat a vyhnout se 
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tak zbytečnému propouštění. Pokud je uzavření závodu462 a propouštění zaměstnanců 

nevyhnutelné, dohody zpravidla nastaví vhodná doprovodná opatření, jako například 

vnitřní či vnější přeřazení zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou po uzavření závodu 

převedeni na jiná pracoviště, obvykle profitují ze zachování původních pracovních 

podmínek a hlavně mají zabezpečenu práci. Obdobná ustanovení se aplikují v případě 

zaměstnanců, kteří jsou „automaticky“ převedeni k jinému podniku či závodu 

v důsledku slučování podniků, reorganizace či prodeje neprofitabilní části společnosti. 

Některé z textů obsahují závazky k opětovnému přijetí propuštěných zaměstnanců, 

pokud se situace na trhu zlepší a u firmy dojde k vytvoření nových pracovních míst. 

Mezi další opatření doprovázející a řešící restrukturalizaci patří programy zaměstnávání 

na částečný pracovní úvazek, podpora zaměstnanců při jejich převádění, kompenzační 

opatření při skončení pracovního poměru, soustavná příprava a profesní trénink 

zaměstnanců v souvislosti s měnícími se požadavky trhu a s vývojem firemních 

technologií, či podpora propouštěných zaměstnanců v případných podnikatelských 

záměrech. 

V těchto nadnárodních dohodách můžeme též identifikovat různá procedurální 

pravidla řešící důsledky transferu zaměstnanců s ohledem na problematiku kolektivních 

smluv uzavřených v členských státech EU na odvětvové úrovni. V přístupu k této 

problematice se nadnárodní dohody liší. Některé z nich stanoví, že při přeřazení 

zaměstnanců jsou jejich práva vyplývající z kolektivních smluv platná i v novém 

podniku či závodě a následně se mohou stát předmětem dalšího místního či 

odvětvového vyjednávání. V jiném případě se nový zaměstnavatel musí stát členem 

příslušné asociace zaměstnavatelů, aby se na ni a na její zaměstnance mohly 

vztahovat kolektivní smlouvy uzavřené na odvětvové úrovni. Celkem 3 dohody se 

zabývají i problematikou zástupců zaměstnanců před a po uskutečnění restrukturali-

zace, a zejména zachováním jejich práv (zvláště s ohledem na práva Evropské rady 

zaměstnanců a národních odborových organizací). Jedna z dohod podmiňuje možnost 

zastupování nově vytvořené skupiny zaměstnanců založením zcela nové Evropské rady 

zaměstnanců. 

Některé nadnárodní dohody „globálního“ charakteru a mezinárodní rámcové 

dohody, které se svým obsahem na restrukturalizace a předvídání změn speciálně 

nezaměřují, obsahují přesto četné odkazy a dílčí ustanovení, jež se těchto témat 

dotýkají. Příkladem jsou dohody ve společnostech Arcelor, EADS (2005), EDF, ENI 

(2002), Generali, Lukoil, Rhodia, PSA, Renault, či Suez (1998). Tyto texty obvykle 

obsahují závazky k dodržování principů či minimálních standardů stanovených Meziná-

rodní organizací práce. V řadě dohod zabývajících se společenskou odpovědností 

podniků se můžeme setkat s výslovnými odkazy na společensky odpovědné vedení 

podniku při provádění restrukturalizací, s požadavky na ochranu zaměstnání a pracov-

ních míst včetně vhodného školení zaměstnanců, jakož i na zavedení manažerských 

projektů s dlouhodobým časovým horizontem uplatnění stanovených procedur 

informování a projednávání. V jiných textech je obsažen požadavek na uplatnění tzv. 

„principu předvídatelnosti“ v souvislosti s firemním managementem.  

Mezi důvody, jež přispívají k uzavření tzv. „globálních“ dohod týkajících se 

restrukturalizace a předvídání změn, patří např. záměr zaměstnavatele k posílení 

skupinové identity a soudržnosti, iniciativa evropské a mezinárodní organizace 

zástupců zaměstnanců nebo Evropské rady zaměstnanců, které prostřednictvím těchto 

dohod usilují o zlepšení svého postavení,
463

 snaha o nalezení vhodného nadnárodního 

                                                           
462 Rozumí se odštěpný závod jako organizační složka podniku, ve smyslu § 7 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
463 Ve srovnání s postavením, jež jim přísluší na základě směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců. 
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řešení a rámce, který by zefektivnil vedení paralelního vyjednávání na stejné téma 

v každém ze států, kde nadnárodní společnost působí, či snaha o rozšíření národního 

právního rámce a přístupů týkajících se předvídání změn a restrukturalizací. Mezi 

nesporné výhody těchto textů patří skutečnost, že jsou schopné zlepšit vzájemné 

porozumění a důvěru mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Podporují přijetí 

změn, ke kterým nevyhnutelně musí dojít, pomáhají zhodnotit dosavadní praxi a 

zkušenosti v oblasti restrukturalizací, identifikovat neadekvátní přístupy, vyhledat 

nové možnosti řešení a rozšiřovat příklady dobré praxe. Poskytují též základ, který 

umožňuje v rámci evropského dialogu na úrovni nadnárodních podniků hlubší a struk-

turovanější diskusi o možnostech podnikových strategií reagujících na budoucí změny 

a technologický pokrok. Za negativa spojená s těmito dohodami lze považovat obavy 

ze strany zástupců zaměstnanců týkající se konkrétní aplikace nadnárodní dohody na 

národní či místní úrovni a případného nedostatku soudržnosti v implementaci napříč 

jednotlivými dotčenými státy a filiálkami. Je možné sledovat určitou nedůvěru vůči 

nadnárodním dohodám mezi manažery a zástupci zaměstnanců působícími na nižších 

organizačních stupních, kteří kritizují tzv. top-down přístup464 při zavádění opatření 

odsouhlasených na „evropské úrovni“. Je rovněž možné zaznamenat časté problémy 

se vzájemným porozuměním ohledně témat a postupů obsažených v dohodách, neboť 

dohody často postrádají definice použitých termínů, a tím i obecnou srozumitelnost.  

 

3.3 Dohody o společensky odpovědném vedení podniku jako nástroj pro 

řešení restrukturalizace  

Tyto typy dohod jsou formulovány a sjednávány způsobem, který umožňuje 

plánovat procesy restrukturalizace v předstihu tak, že je buď vymezen obecný rámec 

pravidel, nebo jsou stanoveny principy konkrétnější, jež by byly v rámci případné 

restrukturalizace v podniku použity. Jde například o nadnárodní dohody uzavřené ve 

společnostech Axa, Danone (1997), Deutsche Bank, Dexia (2002 a 2007), Diageo, 

EADS (2007), General Motors (Outsourcing 2008), RWE, Total (2004) či Unilever 

(2001). Cílem je provedení restrukturalizace sociálně odpovědným způsobem na 

základě vymezení stěžejních principů a minimálních sociálních standardů. Texty se 

snaží zakotvením základních vodítek propagovat ochranu pracovního poměru s cílem 

udržení zaměstnanosti a omezení nepříznivých důsledků restrukturalizace na 

zaměstnance. Počítá se v nich s upřednostněním dobrovolných odchodů zaměstnanců, 

s odchody do předčasného důchodu, s finančními kompenzacemi, zaměstnáváním na 

částečný pracovní úvazek, zaměstnáváním na zkrácenou pracovní dobu s alikvótním 

snížením mzdy, s omezením práce přesčas, zvýšenou mírou mobility zaměstnanců, aj. 

Mezi doprovodná opatření při propouštění patří nejčastěji ustanovení o praktické a 

finanční pomoci, profesním tréninku a asistenci při převádění zaměstnanců na jiné 

pracoviště. Patří sem i ujednání o zachování práv, příslib obdobných platových 

podmínek (v některých textech zachování dosavadních pracovních podmínek vůbec) a 

právo na návrat na původní pracoviště resp. k původní práci po uplynutí určité doby 

od převedení. 

  

                                                           
464 Přístup, který se vyznačuje alokací zásadních rozhodovacích kompetencí na úroveň vrcholového 
firemního managementu, přičemž rozhodnutí musí být následně respektována i na nižších organizačních 
stupních příslušné společnosti. 
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3.4 Dohody předvídající změny 

 V dohodách zaměřujících se na předvídání změn je zvláště řešena otázka 

prozíravého vedení společnosti a adaptace dovedností zaměstnanců na nové technolo-

gické postupy. Cílem těchto textů tedy není zakotvit systém principů a pravidel, jež 

budou aplikovány v případě restrukturalizačního plánu, nýbrž nastavení sociální politiky 

v dlouhodobém časovém horizontu s cílem zajištění profesní perspektivy zaměstnanců 

v případě organizační změny. Nadnárodní texty tohoto typu byly uzavřeny ve 

společnostech Danone (1992), Eni (2001 a 2003) Schneider Electric, Suez, Total 

(2004 a 2007). Obsahují plánovací studie a přístupy, které se týkají pracovních pozic, 

adaptace zaměstnanců a požadavků na jejich soustavné vzdělávání a odbornou 

průpravu či monitoring technologického vývoje v rámci podnikové skupiny. Tyto doho-

dy tak určují budoucí směřování nadnárodního podniku a zejména jeho jednotlivých 

organizačních složek na národní či lokální úrovni. Obsahují již konkrétnější ustanovení 

v oblasti plánovacích nástrojů, odborného rozvoje jednotlivých zaměstnanců, vymezení 

kompetencí zaměstnanců, profesního tréninku, možností přeřazení zaměstnanců 

v rámci podnikové struktury, ověřování pracovních dovedností a zkušeností, náborové 

politiky, předávání zkušeností mezi generacemi, vytvoření efektivních mezigeneračních 

pracovních týmů, předvídání možností přeřazení zaměstnanců do jiného podniku, či 

aktivní rekvalifikace zaměstnanců starších 45 let, nebo zaměstnanců pracujících ve 

vysoce fyzicky namáhavých profesích. Uplatnění těchto nadnárodních dohod přispívá k 

informovanosti na celopodnikové úrovni, zejména s ohledem na hlavní cíle směrnice o 

zřízení Evropské rady zaměstnanců,465 neboť rozšiřují spektrum informací poskytova-

ných Evropským radám zaměstnanců a propojují informace a konzultace v rámci 

evropského sociálního dialogu se zástupci zaměstnanců a jejich organizacemi na 

národní a místní úrovni.  

4. Partneři a postupy při sjednávání dohod 
v nadnárodních společnostech 

 Vymezení subjektů oprávněných k nadnárodnímu vyjednávání je zásadním 

problémem, který není doposud vyřešen. Problém způsobilosti a oprávněnosti stran 

uzavírat a implementovat nadnárodní texty zahrnuje řadu dílčích otázek a nejasností. 

V současnosti existuje několik subjektů, které hrají roli v zastupování zaměstnanců: 

1. Evropské rady zaměstnanců - hrají klíčovou roli svou iniciativou při uzavírání 

nadnárodních textů převážně s „evropskou“ dimenzí, a to i přesto, že na základě 

směrnice o zřízení Evropské rady zaměstnanců466 nemají pravomoc k jejich 

vyjednávání a uzavírání. 

2. Téměř jedna polovina z celkového počtu nadnárodních textů s „evropským“ rozmě-

rem nese podpisy evropských či mezinárodních organizací zástupců zaměstnanců, a 

to na základě jejich koordinační a legitimní role ve shodě s očekáváním 

zaměstnanců. 

                                                           
465 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009, o zřízení Evropské 
radyzaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství 
466 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení Evropské 
radyzaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. 
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3. Některé texty vztahující se k evropským záležitostem nesou podpisy zástupců 

národních odborových organizací, zvláště pokud je v nich řešena obdobná či stejná 

problematika jako v národních podnikových dohodách. 

Žádný z uvedených subjektů nemá však v současnosti plnou legitimitu či právní 

způsobilost potřebnou k uzavření nadnárodních textů tak, aby tyto texty měly stejné 

právní důsledky jako národní podnikové dohody či kolektivní smlouvy uzavírané 

v jednotlivých členských státech. Zhruba jedna třetina „evropských“ a „smíšených“ 

nadnárodních dohod a dvě třetiny nadnárodních dohod s globální působností byly 

společně podepsány reprezentanty různých typů zástupců zaměstnanců. 

Ke konci roku 2008 byly Evropské rady zaměstnanců signatáři 71 z celkem 88 

nadnárodních dohod s „evropským“ a „smíšeným“ charakterem. Ve 42 případech byly 

Evropské rady zaměstnanců jediným zástupcem zaměstnanců, který se na straně 

zaměstnanců zúčastnil uzavření dohod. Nadnárodní dohody se týkaly převážně 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany osobních údajů zaměstnanců. 

Evropské rady zaměstnanců společně s mezinárodními či evropskými organizacemi 

zástupců zaměstnanců podepsaly 16 nadnárodních dohod, převážně v ocelářském 

průmyslu. Společně s národními odborovými organizacemi i s mezinárodními či 

evropskými organizacemi zástupců zaměstnanců podepsaly Evropské rady zaměst-

nanců 13 nadnárodních textů, převážně ve společnostech s hlavním sídlem podniku 

v severských zemích či ve Francii. Při sjednávání dalších sedmi dohod hrály Evropské 

rady zaměstnanců klíčovou roli zejména při iniciování vyjednávání i v průběhu jednání 

samotného, přestože dohodu nakonec podepsal jiný zástupce zaměstnanců.467 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že Evropské rady zaměstnanců sehrávají klíčovou roli 

při sjednávání nadnárodních textů s „evropskou“ dimenzí.468  

U nadnárodních dohod s „globálním“ aspektem je situace, pokud jde o zúčast-

něné strany, značně odlišná, neboť klíčovou roli v tomto případě hrají mezinárodní a 

evropské organizace zástupců zaměstnanců (přestože většinu dohod sjednávají 

společně s národními odborovými organizacemi). Evropské rady zaměstnanců jsou 

aktivními aktéry zhruba u jedné třetiny všech nadnárodních textů s „globálním“ 

rozměrem, přičemž jako jediní zúčastnění zástupci na straně zaměstnanců uzavřely 5 

textů a u dalších 12 figurovaly vedle mezinárodních či evropských odborových 

organizací jako spolusignatáři.  

Mezinárodní a evropské organizace zástupců zaměstnanců byly (stav evidovaný 

v roce 2008) signatáři celkem 39 z 88 nadnárodních dohod s „evropským“ a 

„smíšeným“ charakterem (přičemž mimořádně aktivní byly především v odvětví 

ocelářského průmyslu), příslušné dohody podepisovaly zejména z pozice hlavních 

koordinátorů národních organizací zástupců zaměstnanců. Mezi důvody, proč 

mezinárodní a evropské organizace méně často figurují mezi signatáři nadnárodních 

textů, lze zařadit např. skutečnost, že zástupci zaměstnanců na národní úrovni mohou 

jednat prostřednictvím Evropských rad zaměstnanců, dále preferenci managementu 

některých společností jednat se zvolenými orgány zastupujícími zájmy zaměstnanců, 

ale i např. německou právní úpravu, podle níž jsou ke sjednávání dohod o záležitostech 

restrukturalizací, reorganizací a předvídání změn příslušné pouze národní rady 

zaměstnanců. Národní odborové organizace z členských států, kde mají příslušné 

                                                           
467 Jak již bylo zmíněno, Evropské rady zaměstnanců nejsou koncipovány jako orgány k vyjednávání, proto 
se na samotný závěr z vlastního rozhodnutí neúčastnily podpisu některých nadnárodních dohod. 
468 Viz též studii European Industrial Relations Observatory (EIRO): Developments in European Works 
Councils, Mark Hall and Paul Marginson, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin, November 2004, dostupné z: http://www.eiro.eurofound.ie/2004/11/study/ tn0411 
101s.html.  
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nadnárodní společnosti hlavní sídlo (hlavně Itálie, Francie, evropské severské státy) 

podepsaly (stav k roku 2008) 23 z celkového počtu 88 nadnárodních dohod s 

„evropským“ a „smíšeným“ charakterem, jež se věnují převážně tématům společenské 

odpovědnosti podniků, finanční spoluúčasti či pracovním podmínkám zaměstnanců. 

V některých případech jsou národní odborové organizace signatáři dohod uzavřených 

ve společnostech s hlavní sídlem v jiném členském státě, než je stát, v němž působí 

příslušná národní odborová organizace.469 Za hlavní důvody pro uplatnění národních 

odborových organizací jako signatářů nadnárodních dohod je třeba považovat 

především zájem místních orgánů, jež následně odpovídají za řádnou implementaci 

sjednané nadnárodní dohody, jakož i tendence přizpůsobit nadnárodní text, pokud jde 

o jeho povahu a účinky, kolektivním smlouvám uzavíraným v souladu s příslušným 

národním právním rámcem. 

Typologii signatářů zejména na straně zástupců zaměstnanců odpovídá 

diferencovaný způsob sjednávání dohod, pokud jde o odlišnost procedur. Je možné 

zaznamenat přísně centralizované procedury vyjednávání a naopak způsoby jednání, 

jež se od samého začátku snaží do procesu uzavírání dohody plnohodnotně zahrnout 

oblastní a místní činitele.  

Za typicky centralizovaný přístup lze považovat jednání mezi skupinou evrop-

ského vedení společnosti na straně zaměstnavatelů a zvoleným výborem Evropské 

rady zaměstnanců, případně některými jejími představiteli na straně zaměstnanců. 

Výsledky jednání jsou následně potvrzeny, a to příslušnou Evropskou radou zaměst-

nanců jako celkem, či příslušnou evropskou organizací zástupců zaměstnanců. Známé 

jsou také případy, kdy v rámci této centralizované formy vyjednávání vrcholový 

management společnosti před podpisem nadnárodní dohody ověří stanoviska vedení 

jednotlivých závodů podniku, zda jejich management nemá k připravovanému obsahu 

nadnárodní dohody zásadnější výhrady, a pokud je to nutné, dojde k doplnění textu, 

nebo je rozsah dohody zredukován z globálního rozměru na evropský.  

Lze se setkat i s vyjednávacími procedurami, jejichž účastníky jsou od samého 

počátku místní a národní aktéři, a to zejména u textů týkajících se společenské 

odpovědnosti podniků. Koncept vyjednávání založený na účasti místních a národních 

hráčů již od samotného začátku jednání souvisí především s očekáváním snazší 

implementace nadnárodní dohody. Na straně vedení společnosti tak dojde nejen 

k zahrnutí manažerů místních a národních firemních složek. Iniciátorem těchto jednání 

na straně zástupců zaměstnanců bývá zpravidla Evropská rada zaměstnanců, jež 

obvykle odpovídá i za správnou implementaci nadnárodního textu. Místní odborové 

organizace či rady zaměstnanců, v některých případech i zvolené ad hoc pro daný 

případ, jsou plně zahrnuty do vyjednávání a podepisují konečnou verzi textu. Evropské 

rady zaměstnanců zde tedy hrají nezastupitelnou koordinační roli a představují 

významný prvek propojení zástupců zaměstnanců na různých úrovních.  

Specifické koncepty vyjednávání bývají uplatňovány při restrukturalizaci 

podniků, kdy se lze setkat s formálnějšími procedurami, přístupem charakterizovaným 

postupným dosahováním výsledků a s procedurami kombinujícími centralizované i 

decentralizované formy jednání. Existuje zde tedy výchozí informace, kterou sdílí 

vedení společnosti a zástupci zaměstnanců na evropském stupni společně se zástupci 

stran z nejvíce ovlivněných jednotek podniku. Pokud je restrukturalizací ovlivněna 

další společnost, účastní se její zástupci těchto jednání také. Evropská rada 

zaměstnanců zpravidla zahájí hlasování o právu své účasti na nadcházejícím vyjedná-

vání, přičemž rozhodují všechny příslušné národní orgány zástupců zaměstnanců 

                                                           
469 Např. nadnárodní dohody uzavřené ve společnostech EDF, Geopost, IF, Nordea. 
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dotčených restrukturalizací. V případě kladného rozhodnutí je zahájeno jednání mezi 

vybraným výborem Evropské rady zaměstnanců a Evropským oddělením pro lidské 

zdroje, či mezi jinými typy zástupců zaměstnanců a zástupců vedení společnosti. Na 

základě těchto jednání přijme Evropská rada zaměstnanců (někdy ve shodě s evroskou 

organizací zástupců zaměstnanců) rozhodnutí o podpisu nadnárodního textu, který 

příslušné národní organizace zástupců zaměstnanců následně ratifikují. Proces 

sjednávání dohody tedy probíhá obousměrně napříč různými organizačními úrovněmi.  

Při sjednávání některých nadnárodních textů dochází k uplatňování tzv. „opt-

out“ postupů,470 zejména v případech, kdy organizace zástupců zaměstnanců, jež 

neměly možnost zúčastnit se sjednávání textu, jenž ale svými účinky dopadá na 

zaměstnance, jejichž zájmy tyto organizace hájí, nesouhlasí se sjednaným obsahem 

textu. Setkáváme se rovněž s případy, kdy některé národní organizace zástupců 

zaměstnanců, jež Evropské radě zaměstnanců poskytly mandát k sjednání nadnárod-

ního textu, si sjednají opt-out výjimku z jeho účinnosti jako celku, či pouze výjimku 

z jeho některých ustanovení, a to především z důvodu nesouladu nadnárodního textu 

s národní legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud text uzavírá evropská 

organizace zástupců zaměstnanců, je možné setkat se s opt-out výjimkami pro 

příslušné národní odborové organizace z důvodu jejich nesouhlasu s obsahem textu, či 

z důvodu nesouhlasu se způsobem vedení vyjednávajícího procesu ze strany evropské 

organizace zástupců zaměstnanců.471  

Z uvedeného vyplývá, že výběr typu vyjednávacího procesu a stran, jež 

nadnárodní text nakonec podepíšou, závisí do značné míry na rozsahu, povaze a cílech 

sjednávaného textu, na vztazích mezi stranami či na strategii uplatněné vedením 

nadnárodní společnosti, jakož i na strategii přijaté organizací zástupců zaměstnanců. 

Uplatnění příslušného vyjednávacího procesu má své důsledky zejména s ohledem na 

následnou implementaci a všeobecné uznání sjednaného nadnárodního textu. 

Ke konci roku 2011 bylo možno identifikovat, pokud jde o otázky aktérů činných 

při sjednávání dohod v nadnárodních společnostech, pouze zanedbatelný vývoj, takže 

k odbourání největších bariér ve sledované oblasti doposud nedošlo. Klíčovou roli, 

pokud jde o iniciativu při uzavírání nadnárodních textů s převážně evropským dosa-

hem, sehrávají i nadále Evropské rady zaměstnanců, přestože na základě směrnice o 

zřízení Evropské rady zaměstnanců472 nemají pravomoc k vyjednávání. Způsob jejich 

vzniku je poplatný jejich účelu popsanému ve směrnici a je velmi problematické 

předurčit jejich reprezentativnost, která mnohdy postrádá úměrnost (proporcionalitu) 

s ohledem na počet zaměstnanců v nadnárodním podniku. Kromě toho je účast 

Evropských rad zaměstnanců při vyjednávání v rozporu s národními systémy, které 

zásadně rozlišují mezi konzultativní rolí zvolených orgánů (závodní rada, výbor) a 

mandátem k vyjednávání svěřeným odborovým organizacím a nebo uplatňují jednotný 

přístup v otázce zastoupení zaměstnanců (tj. prostřednictvím odborových svazů). 

Evropské a mezinárodní organizace zástupců zaměstnanců podepisují většinu 

textů s převážně globálním rozměrem a jejich role, pokud jde o sjednávání dohod v 

nadnárodních společnostech, se oproti roku 2008 zvýšila, a to zejména díky lepším 

strategiím některých odborových federací při iniciování a organizaci nadnárodních 

                                                           
470 Tzv. opt-out postup je možnost sjednání výjimky z určitého obecného pravidla či textu, jež bude platit 
pro určité na textu zúčastněné strany, která si tuto výjimku pro sebe prosadí. 
471 Např. opomenutí konzultovat konečné rozhodnutí s příslušnou Evropskou radou zaměstnanců. 
472 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení Evropské rady 
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. 
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vyjednávacích procedur v Evropě. Reprezentativnost evropských a mezinárodních 

organizací zaměstnanců a jejich mandát k vyjednávání a uzavírání dohod je však 

mnohdy sporná. Účast odborových svazů při jednáních o otázkách restrukturalizace je 

často v rozporu s národní legislativou členských států, neboť o těchto otázkách mají 

právo jednat zpravidla podnikové výbory.473 Některé organizace, např. Evropská 

federace pracovníků v kovovýrobě,474 začaly z tohoto důvodu přijímat mezinárodní 

procedurální pravidla.  

Národní odborové organizace podepisují převážně takové nadnárodní texty, ve 

kterých vystupuje na druhé straně společnost, jež má své hlavní sídlo v členském 

státě, kde působí i národní odborová organizace. Skutečnost, že národní odborové 

organizace často sjednávají a podepisují nadnárodní texty ve spolupráci s příslušnými 

Evropskými radami zaměstnanců či s mezinárodními nebo evropskými zástupci za-

městnanců, přetrvává. Nejvíce limitujícím faktorem v souvislosti s možností národních 

odborových organizací sjednávat nadnárodní texty jsou jejich kompetence 

k závaznému jednání pouze v národním měřítku. 

Pokud dojde k situaci, že si na straně zástupců zaměstnanců nárokuje aktivní 

legitimaci k jednání více aktérů, uplatňuje vedení nadnárodní společnosti obvykle právo 

na vlastní výběr partnera pro vyjednávání. Riziko spojené s tímto přístupem spočívá 

zejména v tom, že takové jednání může být ze strany případných nepřizvaných 

zástupců zaměstnanců považováno za svévolné a předem naplánované. V některých 

případech nemůže vyjednávání ani začít, protože se strany nejsou schopny dohodnout 

na způsobu jeho vedení. V některých členských státech nedisponuje žádná ze tří výše 

zmíněných alternativních forem zastoupení na straně zaměstnanců způsobilostí k 

uzavření nadnárodního textu tak, aby bylo možno očekávat stejné účinky u dohodnu-

tého textu, jako je tomu u národních kolektivních smluv. Mezinárodní organizace 

zástupců zaměstnanců již sice ke zmírnění těchto pochybností přijaly určité vnitřní 

předpisy týkající se jejich mandátu k vyjednávání, tato pravidla jsou však mnohdy 

neúčinná, jak o tom svědčí příklad Německa, kde o restrukturalizacích může jednat 

výlučně rada zaměstnanců,475 což ve vztahu k dohodám v nadnárodních společnostech 

přináší rizika častějšího uplatňování národních výsad a automatického upřednostňování 

prerogativů členských států před evropskou dobrovolnou úpravou či vůlí signatářů 

nadnárodní dohody.  

Jak již bylo uvedeno, v nadnárodních textech se lze setkat s tzv. opt-out 

výjimkami, které byly přijaty na základě nesouhlasu s koncepcí, obsahem či slučitel-

ností s národním právem. Jiné texty poskytují pouze obecný rámec, který předpokládá 

následnou transpozici do národních dohod uzavřených v souladu s příslušnými právními 

normami členských států. Evropské organizace zástupců zaměstnanců zastávají názor, 

že úloha odborových organizací nemůže být obcházena a vyjádřily vážné obavy 

v souvislosti s otázkou správného určení stran oprávněných k vyjednávání a 

následnému podpisu nadnárodních textů. Zastávají názor, že oprávnění jednat za 

zaměstnance by měl mít pouze subjekt reprezentující všechny zaměstnance, na něž se 

nadnárodní dohoda bude vztahovat. Problém reprezentativity partnerů při sjednávání 

nadnárodní dohody má zásadní význam i z hlediska zástupců nadnárodní společnosti 

při vyjednávacím procesu, neboť i v jejich zájmu je zajištění co nejširší akceptace 

textu včetně možnosti jeho případné pružné změny.  

                                                           
473 Viz příklad Spolkové republiky Německo. 
474  European Metalworkers´ Federation - obecně užívaná zkratka EMF. 
475 Angl. „works council“. 
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Při sjednávání nadnárodních dohod se v souvislosti s problémem legitimity stran 

mohou vyskytnout zejména tyto problémy: 

1.  v členských státech, kde jsou k uzavírání podnikových dohod oprávněny rady 

zaměstnanců,476 se účast mezinárodních či evropských organizací zástupců zaměst-

nanců v diskuzích o záležitostech týkajících se podniku nesetkává s pochopením, 

2.  v členských státech, kde oprávněním ke sjednávání podnikových dohod disponují 

odborové organizace, je podepsání nadnárodní dohody Evropskou radou zaměst-

nanců v rozporu s národní právní úpravou kolektivního vyjednávání na úrovni 

podniku,  

3.  uzavírání nadnárodních dohod evropskými orgány,477 pokud se neúčastní všichni 

aktéři oprávnění k projednání příslušné věci na národní úrovni, je považováno za 

nelegitimní a podle některých členských států představuje riziko pro národní výsadní 

práva. 

Evropská komise proto v této oblasti navrhla zástupcům členských států a 

sociálním partnerům řešení, které by mělo aktérům dohod zajistit plnou právní 

způsobilost a legitimitu ke sjednávání textů v nadnárodních společnostech a současně 

plně respektovat odpovědnost a autonomii jednotlivých stran. Jde o možnost vytvoření 

dobrovolného rámce procesního postupu zainteresovaných stran, kterého by při 

vyjednávání do budoucna mohly využít. Podle názoru Evropské komise by tak odpadla 

nutnost tzv. „předvyjednávání“ o proceduře uplatňované pro vlastní vyjednávání. 

Navrhované řešení by nebránilo případnému vyjednávání i mimo navrhovaný rámec. 

Společnosti by mohly mimo tento rámec vyjednávat změny a zlepšení původní dohody, 

či sjednávat texty, od nichž by se neočekávaly účinky zamýšlené u podnikových dohod 

nebo kolektivních smluv. Uvedený dobrovolný rámec by mohl mít podobu obecného 

vodítka, nebo naopak zevrubně koncipovaného doporučení, případně dohody mezi 

evropskými sociálními partnery, nebo také formu směrnice. Předpokládá se, že evropští 

sociální partneři by hráli zásadní roli při vytváření tohoto rámce.  

Pokud jde o otázku oprávněnosti stran vyjednávat, navrhla Komise vytvořit 

vhodné informační a konzultační mechanismy, které by umožnily určit legitimního 

partnera pro vyjednávání na straně zaměstnanců, jemuž by byl zároveň propůjčen 

mandát opravňující k jednání v dané věci jménem všech zaměstnanců dané nadnárodní 

společnosti, filiálek a v určitých případech i jménem dodavatelů společnosti. Zaměst-

nancům by měly být prostřednictvím aplikace tohoto konceptu poskytnuty účinnější 

záruky, že závazky, které budou s vedením společnosti dohodnuty, budou uplatňovány 

na všech úrovních nadnárodní společnosti. Role odborových federací působících v urči-

tém průmyslovém odvětví by měla být ve vztahu k Evropským radám zaměstnanců do 

budoucna vyjasněna a strany účastnící se vyjednávání na národní úrovni by měly být 

přítomny vyjednávání o nadnárodním textu od samého počátku. Pokud by strany 

zamýšlely dohodnout text mající právní účinky, měly by vyjednávací orgány a 

signatáři dohody obdržet nezpochybnitelný mandát v souladu s postupy danými právní 

úpravou v jednotlivých členských státech, přičemž způsobilost k jednání by měla být 

ověřena ještě před samotným začátkem vyjednávání. 

 

                                                           
476 Ve smyslu angl. „works council“. 
477 Ve smyslu evropské rady zaměstnanců, ad hoc vytvořeného nebo zvoleného výboru Evropské rady 
zaměstnanců, evropských organizací zástupců zaměstnanců či ad hoc vytvořených nebo zvolených výborů 
evropských organizací zástupců zaměstnanců. 
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5. Forma a transparentnost dohod v nadnárodních 
společnostech 

5.1 Forma dohod 

V současné době převažuje i nadále nejednotnost v názvech dohod sjednaných 

v nadnárodních společnostech. Zvláště v již dříve přijatých dohodách se můžeme 

setkat s matoucími názvy, které nedostatečně odrážejí obsah a typ obsažených 

závazků, což neumožňuje jednoznačně rozhodnout, zda jde o deklarativní či právně 

závaznou dohodu. Rozmanitost názvů dohodnutých nadnárodních textů charakterizuje 

skutečnost, že v roce 2008 z celkového počtu 88 „evropských“ a „smíšených“ 

nadnárodních textů:  

- celkem 36 textů v názvu obsahovalo označení „dohoda“478 - a to buď bez dalšího 

přívlastku, nebo ve spojení s termínem „rámcová“, „evropská“, „globální“ či 

„kolektivní (skupinová)“.479 Nadnárodní texty s těmito názvy upravují různé oblasti, 

nejčastěji se týkají restrukturalizací. Jako příklady lze uvést „rámcovou dohodu“ 

v General Motors, týkající se restrukturalizace, „rámcovou dohodu“ ve společ-

nosti Danone, vztahující se k otázkám průběžného zaškolování zaměstnanců, 

„rámcovou dohodu“ o sociální politice ve společnosti Geopost, „evropskou dohodu“ 

týkající se předvídání změn ve společnosti Schneider, „kolektivní (skupinovou) 

dohodu“ v oblasti rovných příležitostí a prozíravého managementu s ohledem na 

budoucí možnosti zaměstnávání a na požadované dovedností pracovníků, „globální 

dohodu“ o společenské odpovědnosti ve společnosti PSA, dohodu týkající se ochrany 

osobních údajů v Porr a dohodu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ENI,  

- celkem 9 textů obsahovalo v názvu „principy“, „vodítka“, „hlavní směry“480 - tyto 

texty se vztahují zejména k tématům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

slučování podniků, restrukturalizací, společenské odpovědnosti podniků a 
informačních a konzultačních procedur, 

- celkem 7 textů neslo označení, „charta“, „sociální charta“, „evropská charta“ nebo 

„kolektivní sociální charta“481 - tyto texty  se věnují bezpečnosti a ochrané zdraví 
při práci, subdodavatelským vztahům a společenské odpovědnosti podniků, 

- celkem 7 textů neslo název „deklarace“ či „společná deklarace“482 - tyto texty 

upravují otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, subdodávek, ochrany 

osobních údajů a restrukturalizace podniků, 

- celkem 5 textů má název „společné stanovisko“483 - tyto texty se převážně týkají 

problematiky restrukturalizací,  

- další texty nesou různé názvy, např. „kodex chování“, „protokol“, „rámec“, 

„pokyny“, „metodiky“, „akční program“, „úmluva“484 - zabývají se pravidly 

                                                           
478 Ve smyslu angl. „agreement.”  
479 Ve smyslu angl. „agreement”, „framework agreement”, „global agreement”, „European agreement” a 
„group agreement”. 
480 Ve smyslu angl. „principles”, „guidelines” a „orientations”. 
481 Ve smyslu angl. „charters”, „charter”, „social charter”, „European charter”, „group social charter” 
482 Ve smyslu angl. „declarations” or „joint declarations”. 
483 Ve smyslu angl. „joint opinion”. 
484 Ve smyslu angl. „code of conduct”, „protocol”, „framework”,„practices”, „project”, „action programme”, 
„convention”. 
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sociálního dialogu, bezpečností a ochranou zdraví při práci, výcvikem zaměstnanců 

a restrukturalizacemi,  

- celkem 4 texty tvoří přílohu k dohodě vzniklé na základě směrnice o zřízení 

Evropské rady zaměstnanců - zabývají se společenskou odpovědností podniků, 

restrukturalizací, ochranou osobních údajů a postupem při vedení sociálního 

dialogu, 

- speciální případ představuje text přijatý ve společnosti Nordea - stanovící vytvoření 

stálé Skupinové rady, a to pro řešení aktuálních otázek propouštění na základě 

konzultací s 8 dílčími radami z různých obchodních oblastí společnosti. 

Žádná souvislost mezi názvem textu a problematikou, která je v něm řešena, 

nebyla zaznamenána. Stejně tak název textu nekoresponduje s jeho oznamovacím či 

imperativním charakterem. Většina textů označovaných v názvu jako „dohody“ nemá 

právní účinek srovnatelný s kolektivními smlouvami uzavřenými v souladu s národním 

právem. Některé texty mají ambice disponovat stejnými právními účinky jako 

kolektivní smlouvy uzavřené v souladu s právní úpravou platnou v jednotlivých člen-

ských státech, další texty mají charakter pouhé politické deklarace. Většina 

nadnárodních textů však uvedené prvky kombinuje, přičemž v řadě případů není 

převažující charakter textu patrný. Naproti tomu 9 dohodnutých textů může být 

považováno za kolektivní smlouvy či kolektivní smlouvy vyššího stupně, neboť byly 

vyjednány podle francouzské, případně italské právní úpravy a uzavřeny tamními 

odborovými organizacemi. Tři evropské dohody byly zaslány Evropské komisi 

k registraci, podobně jako je tomu u národních kolektivních smluv v některých 

členských zemích.  

Pokud jde o formální stránku dohodnutých nadnárodních textů, lze konstatovat, 

že pouze některé z těchto textů uvádějí datum sepsání nadnárodní dohody, jména a 

pozice signatářů, rozsah působnosti a okruh osob, na něž se ustanovení nadnárodního 

textu vztahují, dobu účinnosti dohody či definice termínů v dohodě použitých.  

V oblasti restrukturalizací má většina dohod, nezávisle na jejich názvu, povahu 

rámce, který obsahuje vodítka, politiky, principy a obecná pravidla, jež je třeba 

implementovat na nižších stupních. Typ ustanovení obsažených v dohodách však může 

ovlivnit postup a nástroje zavádění nadnárodních textů do praxe.  

U nadnárodních dohod v oblasti restrukturalizací lze rozlišit 3 skupiny textů. Do 

první skupiny lze zařadit texty obsahující obecné principy a základní práva nebo 

minimální standardy (např. „globální“ dohody IFA´s ve společnostech Arcelor, EADS, 

Rhodia, Lukoil, či sociální charty ve společnostech Suez, Renault, Generali). Druhou 

skupinu tvoří tzv. kolektivní texty vymezující sociální politiku podniku v souvislosti s 

restrukturalizacemi a předvídáním změn (např. ve společnosti Danone (1992), 

Unilever, Axa, Schneider Electric). Tyto texty jsou poněkud konkrétnější, vedle 

principů a základních práv obsahují obecná pravidla a v některých případech také akční 

plán, jenž doplňuje ustanovení o sociální politice podniku (společnosti Total, Schneider 

Electric, Eni). Poslední kategorie textů detailně formuluje konkrétní pravidla pro případ 

restrukturalizace společnosti a řešení budoucích změn (společnosti Dexia, Suez 2007, 

Danone 1997). Přestože součástí názvu těchto textů bývá výraz „rámec“,485 avizující 

spíše obecná pravidla a principy, obsahují tyto texty ve skutečnosti výslovný 

požadavek řádné implementace prostřednictvím místních a národních dohod 

zajišťujících dohodnutým textům v členských státech právní závaznost. 

                                                           
485 Angl. „framework“. 
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5.2 Transparentnost dohod 

Přestože ve většině případů signatáři dohod předpokládají jejich snadnou a 

rychlou implementaci na nižších stupních nadnárodních společností, není zajištěna 

informovanost všech dohodami dotčených zaměstnanců nadnárodních společností. To 

je považováno za problematické zejména u těch typů nadnárodních textů, které 

obsahují vzájemné závazky nebo zakotvují konkrétní práva zaměstnanců. V takových 

případech může neinformovanost zaměstnanců o dohodě a jejich obtížný přístup k 

dohodnutému textu mít bezprostředně za následek porušení jejich práv z uza-

vřené dohody. Řada členských států EU vyžaduje povinné zveřejňování kolektivních 

smluv (Německo, Španělsko), v ostatních je naopak systematické zveřejňování obsahu 

textů takové povahy považováno za nežádoucí, neboť dohody v nadnárodních 

společnostech stejně jako kolektivní smlouvy jsou zde řazeny mezi dokumenty 

soukromoprávní povahy (Nizozemsko, evropské severské státy).  

Značný počet sjednaných nadnárodních dohod je veřejnosti dostupný na 

různých internetových adresách a doménách zejména odborových organizací, výzkum-

ných ústavů a poradenských firem nebo samotných společností. Evropské komisi se 

navíc podařilo vytvořit databázi těchto textů, od roku 2011 veřejně dostupnou.486 

V polovině roku 2011 tato databáze obsahovala záznamy o 199 z celkem 215 

uzavřených dohod v nadnárodních společnostech, a to i včetně informací o obsahu 

dohody, o sídle hlavního vedení společnosti, odvětví, v němž společnost působí, o typu 

sjednané nadnárodní dohody, signatářích, funkčním a geografickém rozsahu dohody a 

hlavních tématech, kterým je věnována. Většina zástupců zaměstnavatelů487 i zástupců 

zaměstnanců488 vytvoření databáze přivítala. Nicméně byly vzneseny připomínky 

týkající se řádného určení typů dohod, které do databáze budou zahrnuty. Podle 

těchto názorů by databáze měla sice obecně být co nejširší a nejkomplexnější, přesto 

však by některé typy nadnárodních dohod zahrnovat neměla (viz dále). Požadavky byly 

kladeny na pravidelnou aktualizaci databáze. Členské státy, kde jsou nadnárodní texty 

považovány za dokumenty soukromoprávní povahy, byly ujištěny, že rozhodnutí o 

publikaci textů bude vždy předcházet ověřování stanovisek k jejich zveřejnění, bude 

dbáno na ochranu důvěrných informací a na stanovisko stran, které nadnárodní text 

sjednaly. Při charakterizaci textů, které budou do databáze zahrnuty, chce Evropská 

komise vycházet z definice obsažené v již výše zmíněném pracovním dokumentu o roli 

dohod v nadnárodních společnostech v kontextu sílící mezinárodní integrace.489 Do 

databáze národních dohod budou zahrnuty též mezinárodní rámcové dohody, které dle 

názoru Evropské komise tvoří jednu z podmnožin dohod v nadnárodních společnostech. 

Naopak dohody uzavírané dle ustanovení směrnice o zřizování Evropských rad 

zaměstnanců490 do databáze zařazeny nebudou. I přes tato upřesnění některé otázky 

přetrvávají, zejména v případech, kdy v nadnárodní společnosti byla v příloze k dohodě 

uzavřené dle pravidel výše zmíněné směrnice o zřizování Evropských rad zaměstnanců 

sjednána procedurální pravidla či doplňková pravidla týkající se restrukturalizací. 

Takové dohody, přestože svým charakterem i obsahem nepochybně odpovídají obecné 

definici a požadavkům pro zařazení do databáze, byly především z důvodu duplicity491 

                                                           
486 Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en. 
487 Zejména BusinessEurope. 
488 Zejména zástupce European Metalworkers´ Federation. 
489 SEC (2008) 2155 Commission staff working document - The role of transnational company agreements in 
the context of increasing international integration.  
490 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení Evropské rady 
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. 
491 Je vedena samostatná databáze EWC dohod, dostupná na internetové adrese: http://www.ewcdb.eu/.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en
http://www.ewcdb.eu/
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z možnosti zařazení do databáze vyloučeny. Mezi zúčastněnými sociálními partnery 

panují i názory, že sociální partneři sami by měli vytvořit vhodnou definici dohod 

v nadnárodních společnostech včetně příslušných kritérií pro výběr textů k zařazení do 

databáze.492  

 

5.3 Doporučení Evropské komise při uzavírání nadnárodních dohod 

Evropská komise doporučuje, aby strany při uzavírání nadnárodních textů dbaly 

na správné stanovení názvu, z něhož by byl zřejmý charakter textu, zvláště s ohledem 

na nezbytnost rozlišovat mezi dohodami obsahujícími oboustranné závazky a úpravu 

řešení procesních postupů při vyjednávání na jedné straně a deklaratorními texty na 

straně druhé. 

V případech, kdy by strany chtěly nadnárodnímu textu propůjčit jiný než dekla-

ratorní charakter, měly by být sledovány jasné principy, které by mohly mít charakter 

obecných standardů pro smluvní závazky či vyplývat z pravidel dobré praxe. Texty by 

měly obsahovat datum podpisu, dobu platnosti závazku, měli by být přehledně uvedeni 

signatáři a doložena jejich způsobilost jednat. Z nadnárodních dohod by mělo 

jednoznačně vyplývat, na koho se vztahují, koho zavazují a jaká práva pro oprávněné 

osoby z nich vyplývají. Měly by vymezit lhůty pro případnou implementaci, pravidla 

kontroly implementace a dodržování stanovených zásad, jakož i způsoby řešení 

případných sporů. Manažerům společnosti na všech úrovních a všem dotčeným 

zaměstnancům by mělo být zaručeno právo na informaci o obsahu dohody a zaručen i 

snadný přístup k jejímu obsahu.  

V otázce zveřejnění obsahu dohody by signatáři měli mít možnost kdykoliv 

odmítnout publikování dohody a požadovat uvedení nepravdivé informace ohledně 

dohodnutého textu na správnou míru. Strany by mohly přihlásit text do databáze 

dohod v nadnárodních společnostech, doplňovat ji o nově uzavřené dohody a jejich 

dodatky. Na základě dohody sociálních partnerů by mohl být ustaven orgán, jemuž by 

strany předkládaly informace o uzavření nových dohod nebo o aktualizacích a doplňcích 

již uzavřených nadnárodních textů. Evropští sociální partneři tak byli Evropskou komisí 

přizváni k tvorbě vodítek a formulaci principů s cílem zdokonalit formu a transparent-

nost dohod uzavíraných v nadnárodních společnostech. 

6. Implementace uzavřených dohod  

V případě, že dohodnutý text obsahuje závazky jednotlivých stran, vyvstává pro 

zúčastněné partnery otázka prosazení a implementace těchto závazků v dané 

nadnárodní společnosti. Kvalita implementace nadnárodního textu závisí do značné 

míry na jeho obsahu, na opatřeních přijatých k prosazení dohody a na podmínkách pro 

sociální dialog v jednotlivých členských státech.  

Zejména u starších dohod v nadnárodních společnostech se lze setkat různými 

způsoby implementace textu. Některé dohody dokonce postrádají jakákoliv pravidla či 

požadavky na implementaci, jiné obsahují zevrubnou úpravu požadující důslednou 

implementaci v celé společnosti. Evropské a mezinárodní organizace zástupců 

zaměstnanců přistoupily k vytváření postupů, jež zajistí účast národních odborových 

organizací, Evropských rad zaměstnanců, či ad hoc výborů na závěrečné fázi procesu 

                                                           
492 V extrémních případech například pouze takových, které nesou podpis mezinárodních, evropských či 
národních organizací zástupců zaměstnanců.  
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uzavírání dohod v nadnárodních společnostech, s cílem do budoucna zajistit 

implementaci dohodnutých textů.  

Některé nadnárodní texty mají charakter podnikových kolektivních smluv 

sjednaných podle příslušné národní právní úpravy a v souladu s národní praxí v této 

oblasti (dohoda týkající se průmyslových vztahů v ENI z roku 2001, dohody o finanční 

účasti a sdílení zisku v Air France z roku 2005, dohody o rovných příležitostech, 

finanční účasti a o prozíravém vedení společnosti s ohledem na zaměstnanost a 

budoucí požadavky na dovednosti pracovníků ve společnosti Suez z roku 2007). 

Některé texty obsahují prohlášení o právní závaznosti a přímé aplikaci (dohody ve 

společnostech Porr z roku 2004 a Diageo z roku 2002). Požadavek přímé aplikace na 

všechny filiálky podniku je výslovně stanoven v dohodě společnosti Total z roku 2005. 

V nadnárodní dohodě ve společnosti GE Plastic je explicitně vyžadována její aplikace i 

na veškeré dodavatele společnosti. Další nadnárodní texty proklamují záměr nabýt 

právní závaznosti řádnou implementací na národní úrovni.493 Některé nadnárodní texty 

mylně odkazují na příslušné Úmluvy Mezinárodní organizace práce - tyto úmluvy 

zavazují státy, a nikoliv soukromé subjekty. V nadnárodních dohodách se můžeme 

setkat i s odkazem na Společenství494, nebo se závazkem signatářů respektovat právní 

úpravu v zemích, kde nadnárodní společnost působí.495 

Naprostá většina nadnárodních textů stanoví pravidla pro implementaci a 

kontrolu plnění dohodnutých závazků. Jde o stanovení kontrolního mechanismu, 

obvykle ve formě každoročního zhodnocení efektivnosti přijatých opatření, k nimž se 

strany ve smlouvě zavázaly. Dochází rovněž k ustavení kontrolních výborů, na jejichž 

činnosti se obvykle nepodílejí jen zaměstnanci společnosti, ale i členové Evropských 

rad zaměstnanců. Pokud nadnárodní dohoda stanoví i požadavek na zajištění externího 

dohledu a vymezí jeho pravidla, vykonávají tento dohled mezinárodní a evropské 

organizace zástupců zaměstnanců. V některých nadnárodních textech je ustaven 

zvláštní orgán, který dohlíží na následnou implementaci. Například u nadnárodní 

dohody týkající se společenské odpovědnosti ve společnosti EDF z roku 2004 jsou 

k dohledu nad implementační procedurou oprávněny mezinárodní organizace zástupců 

zaměstnanců spolu s odborovými organizacemi působícími v podnicích, na něž dohoda 

dopadá. Tímto orgánem je také každoročně prováděna analýza aktuálnosti, vhodnosti 

a efektivity všech ustanovení dohody.496 V jiných nadnárodních textech je výkon 

dohledu svěřen samotným signatářům,497 kolektivnímu orgánu složenému z místních 

zástupců zaměstnanců a zástupců vedení podniku,498 nebo Úřadu Evropské rady 

zaměstnanců pro spolupráci.499 Společnosti většinou hradí náklady spojené s činností 

těchto orgánů.  

V některých nadnárodních textech se můžeme setkat s bližším upřesněním 

kontrolního mechanismu Ustanovení některých nadnárodních textů přesahují rámec 

kontrolního mechanismu a stanoví specifické nástroje (např. „evropská“ nadnárodní 

                                                           
493 Např. nadnárodní dohoda týkající se restrukturalizace, uzavřená ve společnosti General Motors. 
494 Termínem „legislativa Společenství“ se zde rozumí „legislativa Evropské unie“; např. nadnárodní dohoda 
uzavřená ve společnosti Axa. 
495 Např. ustanovení nadnárodní dohody ve společnosti Danone z roku 1988, kdy se společnost zavazuje, že 
se nebude za žádných okolností snažit pravidly a podmínkami stanovenými v nadnárodní dohodě nahrazovat 
příznivější podniková řešení vyplývající z platné národní právní úpravy. 
496 Obdobný mechanismus je zaveden v nadnárodních dohodách společností Arcelor, Ford (2000) a 
Schneider Electric. 
497 Nadnárodní dohody ve společnostech Lukoil, Rhodia, Suez 2007.  
498 Již existujícím či ad hoc vytvořeným; nadnárodní dohody ve společnostech Arcelor, Danone (2001) či 
PSA. 
499 V nadnárodní dohodě společnosti Total, a to i přesto, že Úřad není signatářem samotné dohody. 
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dohoda o rovných příležitostech ve společnosti Total z roku 2005 zřídila Evropskou 

sociální radu500, která shromažďuje data o počtu přijatých uchazeček o zaměstnání 

nebo pomáhá při stabilizaci zaměstnanců s omezenou pracovní způsobilostí. Evropská 

rada zaměstnanců i zástupci místních orgánů tato data jednou za rok analyzují). 

Zejména poslední generace evropských nadnárodních textů, kde lze vysledovat 

zvýšenou pozornost věnovanou otázkám implementace, se snaží v návazných 

projektech zvýšit účinnost a reálnou použitelnost nadnárodní dohody.501  

Část dohod uzavřených v nadnárodních společnostech nevykazuje přínosy 

očekávané ze strany signatářů, a to především z důvodu absence ustanovení upravují-

cích návazné postupy, a také pro rozpor s platným národním právem či s názory 

zúčastněných aktérů na národní úrovni. Současný přístup k „implementaci“ dohod 

sjednaných v nadnárodních společnostech, opírající se o uzavření podnikových 

kolektivních smluv podle příslušného národního práva, nelze považovat za uspokojivý, 

neboť s sebou přináší nové spletité problémy vyplývající zejména z duplicitního 

kolektivního vyjednávání.  

Proto Evropská komise navrhla vytvořit dobrovolný rámec pro implementaci 

nadnárodních textů a vyhnout se tak zmíněným obtížím v případech, kdy by si strany 

přály, aby dohody sjednané v nadnárodních společnostech disponovaly právně závaz-

nými účinky. Existence takového rámce by však nebránila možnosti implementovat 

texty jiným vhodným způsobem, zejména v případě, že by strany zamýšlely pouze 

inovovat stávající nadnárodní dohodu či vyjednat nadnárodní text deklaratorního 

významu. Rámec by mohl mít povahu vodítka, nebo zevrubněji formulovaných 

nástrojů, jakými jsou doporučení, dohoda mezi evropskými sociální partnery či 

směrnice. Evropští sociální partneři, a to jak na meziodvětvové, tak odvětvové úrovni, 

by měli mít při definování tohoto rámce rozhodující roli.  

7. Prevence a řešení sporů z dohod v nadnárodních 
společnostech  

Některé dohody v nadnárodních společnostech obsahují mechanismy pro řešení 

sporů, obvykle však (bez ohledu na to, o jaký typ nadnárodní dohody jde) spíše 

v obecné podobě. V některých případech se lze setkat i se snahou určit jazykovou verzi 

rozhodnou pro interpretaci nebo právo příslušné při aplikaci dohody, případně snahu 

vymezit kompetentní jurisdikci. U některých z nejnovějších dohod uzavřených 

v nadnárodních společnostech zaznamenáváme zřejmou tendenci vyloučit jakoukoliv 

kompetenci vnějších autorit při řešení případných sporů nebo snahu uplatnit pokuty a 

kompenzační platby při případném porušení dohodnutých pravidel.  

Pokud jde o existenci soudních nebo mimosoudních sporů v souvislosti s doho-

dami v nadnárodních společnostech, nebyl doposud evidován žádný podnět uplatněný 

některou ze stran dohody nebo osobou dohodou dotčenou, ať už by šlo o spor týkající 

se interpretace dohody v nadnárodní společnosti či o spor týkající se porušení v ní 

zakotvených pravidel. 

Je nesporné, že strany uzavírající dohody a osoby dohodami dotčené 

nedisponují dosud dostatečnou možností řešení sporů (včetně jejich prevence), k nimž 

                                                           
500 Angl. „European social dashboard“. 
501 Nadnárodní text týkající se rovných příležitostí ve společnosti Area z roku 2006 či nadnárodní text týkající 
se předvídání změn a profesního rozvoje ve společnosti Thales z roku 2009.  
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může dojít nesprávnou aplikací či implementací dohod. Dohody v nadnárodních 

společnostech trpí i problémy s účelným nastavením interpretačního mechanismu, 

v souvislosti s potřebou určení rozhodné jazykové verze a s nezbytností vymezit orgán 

kompetentní k rozhodování interpretačních sporů. Většina dohod doposud řeší tyto 

situace ustanovením společných výborů ad hoc, pokud jde o dohody uzavřené 

mezinárodními a evropskými organizacemi zástupců zaměstnanců, odpovídají za 

urovnání sporů z nadnárodní dohody tito její signatáři spolu s vedením společnosti.502  

Z uvedeného je zřejmé, že vymezení práva a závazků plynoucích z dohodnutých 

textů by mělo být provázeno ustavením vhodného orgánu, který by byl v případě 

sporu z nadnárodní dohody kompetentní rozhodovat jak o rozsahu oprávněných 

nároků, tak o rozsahu porušených povinností. Případné nedodržení nadnárodních 

dohod by mělo podléhat systému vhodných postihů, jež by byl oprávněn příslušný 

rozhodovací orgán udělit.  

Aktéři dohod v nadnárodních společnostech většinou neuplatňují evropskou 

úpravu v oblasti ochrany osobních údajů. V této souvislosti je vhodné zmínit speciální 

pravidla, jež se týkají nadnárodních textů věnujících se ochraně osobních údajů a jejich 

mezinárodním transferům. V případě takzvaných „závazných korporátních pravidel“,503 

uplatňovaných při mezinárodních transferech osobních údajů z EU do společností 

působících v rámci mezinárodní skupiny v třetích zemích, je aplikováno ustanovení 

článku 29 Pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů, který stanoví, že závazná 

korporátní pravidla je nutno považovat za platný nástroj ochrany osobních údajů 

v souladu se směrnicí 95/46/ES.504 V tomto ohledu by měla být závazná korporátní 

pravidla plně vynutitelná těmi subjekty, o jejichž osobní data se jedná, jakož i orgány 

příslušnými pro ochranu osobních údajů, a to na základě práva vynutit si soulad 

s příslušnými pravidly o ochraně osobních údajů vznesením stížnosti u příslušného 

orgánu ochrany osobních údajů nebo žalobou u příslušného soudu. 

Problematika příslušnosti rozhodovacího orgánu pro řešení uvedených sporů a 

jeho ustanovení na základě mezinárodního práva je v současné době značně nejasná. 

Panuje rovněž právní nejistota, pokud jde o posuzování nadnárodních dohod ze strany 

národních soudů.  

V rámci problematiky použitelného práva je možné hledat řešení v souvislosti 

s Římskou úmluvou o právu rozhodném pro závazky ze smluv,505 která byla nahrazena 

nařízením Řím I,506 jenž je speciální kolizní normou pro individuální pracovní smlouvy, 

avšak neobsahuje žádná ustanovení týkající se kolektivních smluv. Již článek 6 Úmluvy 

o právu rozhodném pro závazky ze smluv507 usiluje o ochranu slabší strany, tedy 

zaměstnance. Výsledná volba práva, které strany vyberou a jež bude na pracovní 

smlouvu aplikováno, nemůže zbavit zaměstnance ochrany, kterou mu poskytují 

ustanovení, od nichž se podle práva, které by bylo použito v případě neexistence 

                                                           
502 Příkladem může být ustanovení v dohodě v nadnárodní společnosti Schneider Electric: „Evropská federace 
pracovníků v kovovýrobě a hlavní vedení společnosti budou hledat přátelská řešení neshod v přijatelné době 
a v duchu kooperace.“ 
503 Angl. termín „binding company rules“  
504 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
505 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980, která vstoupila v platnost 1. 
dubna 1991. 
506 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
507 Aktuální je v tomto směru již článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
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volby, nelze smluvně odchýlit. Úprava stanovená zmíněným článkem úmluvy musí být 

použita přednostně. Správné určení rozhodného práva závisí na celé řadě okolností 

týkajících se pracovního poměru - na místě, kde zaměstnanec obvykle vykonává svoji 

práci, na zemi, v níž se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala, atd.508 

Kolektivní smlouvy uzavřené s národní či mezinárodní působností však pod toto 

speciální kolizní ustanovení nespadají. Některé členské státy se nicméně domnívají, že 

veškerá jejich právní úprava týkající se kolektivního vyjednávání obsahuje závazná 

pravidla ve smyslu „imperativních ustanovení“ článku 7 Úmluvy509, a lze ji proto pod 

tato ustanovení podřadit.  

Pokud jde o soudní působnost a pravomoc, pravidla mezinárodního práva a 

zvláště pak nařízení Brusel I510 lze ve spojitosti s kolektivním vyjednáváním použít jen 

s obtížemi. Dle tohoto nařízení jsou v zásadě příslušné soudy sídlící ve státě, kde má 

žalovaný místo bydliště. Žalobce však za jistých okolností může podat žalobu i v jiném 

členském státě, například v místě, kde má být smluvní závazek realizován. 

V souvislosti s pracovními smlouvami jednotlivců může být zaměstnavatel žalován u 

soudu příslušného dle sídla jeho podnikání či u soudu státu, kde zaměstnanec obvykle 

vykonává nebo naposledy vykonával práci, a pokud to nelze určit, tak v místě sídla 

jeho zaměstnavatele.  

Evropská komise zveřejnila studii zabývající se možností aplikace pravidel 

mezinárodního práva soukromého na dohody v nadnárodních společnostech, z níž 

vyplývá, že pro posouzení možnosti aplikování pravidel mezinárodního práva soukro-

mého je směrodatný charakter nadnárodní dohody. Přitom je nutné blíže posoudit, zda 

mají ustanovení nadnárodní dohody „smluvní“ povahu. Většina závazků mezi vedením 

společnosti a zaměstnanci či jejich zástupci „smluvní“ povahu má, takže i aplikace 

příslušných evropských nařízení,511 jež převzala pravidla mezinárodního práva 

soukromého, je možná. Relevantním kritériem je tedy skutečnost, zda dohody 

v nadnárodních společnostech obsahují závazky dobrovolně přijaté alespoň jednou ze 

stran, protože koncepce kontraktu je dostatečně široká na to, aby obsáhla i závazky 

převážně jednostranné povahy. Specifická ustanovení v evropských nařízeních, týkající 

se individuálních pracovních smluv, však byla z možnosti vztáhnout je na dohody 

v nadnárodních společnostech vyloučena. Strany ale mohou určit rozhodné právo, jež 

bude na dohodu v nadnárodní společnosti aplikováno, v souladu s článkem 3 nařízení 

Řím I. Problém však zmíněná studie Evropské komise spatřuje v tom, že evropská 

nařízení se zmocněním třetí strany k uzavření dohody nepočítají.  

Další doporučení studie se týká možnosti usnadnění aplikace nařízení Brusel I. 

Strany by v nadnárodních dohodách měly u jednotlivých závazků jasně stanovit místo 

jejich plnění a zařadit do nich ustanovení o nevýlučném výběru soudu.  

Pokud jde o využití mimosoudního vyrovnání a řešení sporů prostřednictvím 

nástrojů konciliace, mediace či arbitráže, je reálný předpoklad, že pokud by strany 

                                                           
508 Blíže viz článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
509 Aktuální je v tomto směru již článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
510 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). 
511 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 
července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Nařízení Rady (ES) č. 
44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech (Brusel I). 
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hodlaly použít tyto nástroje v jejich stávající nemodifikované podobě, setkaly by se 

s obdobnými těžkostmi jako v případech aplikace mezinárodního práva soukromého, 

včetně zde zakotvené úpravy řešení sporů před soudními orgány. 

Přestože problém urovnávání sporů z dohod v nadnárodních společnostech je 

doposud nedospěl tak daleko, aby se dostal do centra pozornosti partnerů uzavírajících 

nadnárodní dohody, mělo by do budoucna dojít k vhodné úpravě této problematiky, 

poskytující stranám při řešení případných sporů nezbytnou jistotu. Evropská komise 

proto navrhla, aby se takové spory řešily jak prostřednictvím soudních, tak i 

mimosoudních mechanismů. V oblasti problematiky prevence a řešení sporů navrhla 

zavést kontrolní mechanismus, jenž by stranám umožnil zhodnotit výsledky a 

kontrolovat rizika. Podle názoru Komise bude nutné přistoupit i k vytvoření tzv. 

adaptačního mechanismu umožňujícího - s ohledem na měnící se okolnosti a podmínky 

sjednané dohody - pružnější provedení nezbytných změn v dohodnutých textech. 

Součástí návrhu Komise je též mechanismus řešení sporů na tzv. prvním místním 

stupni, jenž by umožnil operativní řešení případných neshod při interpretaci dohod a 

při jejich implementaci v nadnárodních společnostech. Podle těchto návrhů by stranám 

uzavírajícím dohody v nadnárodních společnostech mělo být umožněno stanovit 

kompetentní jurisdikci a vybrat právo, které bude při řešení sporů aplikováno.  

 

8. Zvýšení právní jistoty v oblasti účinků dohod 
v nadnárodních společnostech 

Charakter závazků v dohodnutých nadnárodních textech je - jak bylo ukázáno 

výše - výrazně diferencovaný a zahrnuje společné proklamace obecných principů i 

závazná ustanovení s právními dopady. Tato různorodost, jež vzbuzuje pochybnosti o 

tom, zda byl partnery uzavírajícími dohody zvážen jejich právní rozměr, vede 

k diskusím nad charakterem závazků sjednaných v dohodách v nadnárodních 

společnostech.  

Někteří zástupci zaměstnavatelů zastávají názor, že charakter nadnárodních 

textů má být pouze deklaratorní, účelem dohod není nahradit kolektivní smlouvy. Mají 

tedy zahrnovat pouze obecná vodítka a principy, přičemž nastolení v praxi 

aplikovatelných pravidel s právními účinky se od dohod neočekává.  

Je třeba podotknout, že k dispozici není žádné precedenční soudní rozhodnutí, 

které by řešilo právní povahu dohod v nadnárodních společnostech a stanovilo, zda 

tyto texty mají být považovány za smlouvy, jednostranné závazky zaměstnavatele, 

kolektivní dohody nebo pouze za reklamu a propagaci.512 Přestože jsou nadnárodní 

texty podepsány zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů, nemůže jim být přiznán 

status kolektivních smluv podle národního práva, neboť v tom brání tyto skutečnosti:  

- strana zastupující zaměstnance nesplňuje podmínky, které na ni klade národní 

právní úprava v oblasti reprezentativnosti, případně s ní národní úprava jako se 

stranou oprávněnou podepsat kolektivní smlouvu vůbec nepočítá, 

- vyjednávání o nadnárodním textu nedodržuje postup, který národní právní úprava 

stanoví pro uzavírání kolektivních smluv, 

- forma a obsah nadnárodních textů nejsou v souladu s pravidly, jež národní právní 

úprava stanoví pro kolektivní smlouvy, 

                                                           
512 V posledním případě zvláště s ohledem na téma společenské odpovědnosti podniků. 
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- nadnárodní text nemůže být zaregistrován jako kolektivní smlouva, 

- nadnárodní text se týká otázek, které nemohou být předmětem kolektivního 

vyjednávání v příslušném kontextu národní právní úpravy. 

Právní úprava kolektivního vyjednávání napříč členskými státy se ovšem 

navzájem výrazně liší, zvláště pokud jde o požadavek reprezentativnosti stran kolek-

tivní smlouvy, vymezení procesní stránky vyjednávání, požadavky na obsah smluv a 

v neposlední řadě, i pokud jde o registrační formality. Právní úprava platná v členských 

státech přistupuje různým způsobem i k vymezení právní závaznosti národních 

kolektivních smluv (liší se co do pojetí a rozsahu jejich závaznosti), v některých státech 

jsou kolektivní smlouvy nadřazeny všem individuálním pracovním smlouvám mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci, někdy se vztahují pouze na strany, které kolektivní 

smlouvu uzavřely.513 Taková různost v přístupech představuje v rámci Evropské unie 

výzvu k identifikaci vhodného nástroje, který by počítal s rizikem konfliktu národních a 

nadnárodních systémů upravujících vztahy mezi sociálními partnery, a byl by schopen 

je řešit. 

V oblasti právních účinků dohod v nadnárodních společnostech chybí evropský 

právní rámec. Pouze texty, jež nesou podpis národní odborové organizace, by v 

současnosti mohly být považovány za dohody ve smyslu kolektivních smluv, schopné 

vyvolat právní účinky. V takovém případě by dohody v nadnárodních společnostech 

měly být uzavřeny v souladu s národní úpravou platnou v příslušném členském státě. 

To znamená, že dohodnuté nadnárodní texty mohou mít přímý účinek, či se mohou 

stát právně závaznými pouze v členských státech, kde nadnárodní dohoda má status 

kolektivní smlouvy a kde kolektivní smlouvy jsou právně přímo účinné. 

Některé texty však obsahují, a to bez jakéhokoliv právního podkladu,514 

deklaratorní ustanovení, že je smluvní strany považují za právně závazné. V některých 

případech smluvní strany uplatňují požadavek na to, aby se ustanovení obsažená 

v nadnárodním textu stala na základě jejich vhodné implementace v jednotlivých 

členských státech právně závaznými. Možnost aplikace mezinárodního práva 

soukromého na nadnárodní texty je ale velmi sporná. Jednou z markantních chyb v 

oblasti dohod v nadnárodních společnostech je odvolávání se na úmluvy Mezinárodní 

organizace práce, neboť tyto Úmluvy jsou adresovány státům a nikoliv soukromým 

subjektům. Některé texty odkazují na evropské předpisy, jiné obsahují proklamaci, že 

dohoda nesmí být v rozporu s příslušnou národní právní úpravou.  

Otázkou je také platnost závazků z nadnárodního textu v případě změny 

vlastníka či vedení společnosti. V souvislosti s tím vznikají neřešené otázky, zda 

závazky dohodnuté v nadnárodním textu budou i nadále platné, případně jak dlouho, 

či zda je nutné sjednat v těchto případech nový nadnárodní text. 

Pro lepší orientaci v problematice dohod v nadnárodních společnostech a obecně 

pro jejich důvěryhodnost je tedy potřeba jasně určit jejich právní účinky zejména 

vzhledem k příslušné národní právní úpravě. Jak již bylo řečeno, právní status nad-

národních textů je do značné míry podmíněn právním rámcem kolektivního 

vyjednávání platným v jednotlivých členských státech. Současné národní rámce 

uplatňují v tomto ohledu jeden ze dvou následujících protichůdných přístupů: v 

některých členských státech EU je možno nadnárodní texty vztáhnout na všechny 

zaměstnance zaměstnavatele bez ohledu na jejich členství v odborové organizaci, 

v ostatních členských zemích je aplikace dohody v nadnárodní společnosti na 

                                                           
513 Nikoliv tedy na všechny zaměstnance, to znamená včetně zaměstnanců odborově neorganizovaných. 
514 Protože například nesplňují v určitém členském státě výše zmíněné podmínky. 
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zaměstnance podmíněna jejich členstvím v odborové organizaci. Tomuto tématu byla 

věnována studie515 analyzující zevrubně právní systémy platné v jednotlivých 

členských státech, identifikující praktické a právní překážky pro aplikaci dohod v 

nadnárodních společnostech a prověřující možnosti překonání těchto bariér. 

Evropská komise v souvislosti s těmito otázkami předložila některé návrhy. 

Pokud by signatáři dohody v nadnárodní společnosti usilovali o přímé právní účinky 

obsažených ustanovení, měli by to především v dohodě jasně stanovit. Uzavírání 

dohod tohoto typu předpokládá, že bude předem určena právní způsobilost signatářů a 

návrh dohody a procedura jejího uzavření bude respektovat určité principy.516 Možné 

rozpory s národní právní úpravou a dohodami na jiných úrovních by měly být předem 

prověřeny a eliminovány. Pokud by k nim však v důsledku opomenutí přesto došlo, 

měla by být vyloučena taková interpretce, jež by vedla ke změně k horšímu.517 

Zvláštní pozornost by měla být věnována otázce oprávnění partnerů k přijetí závazků, 

ale i otázce informovanosti firemního managementu na všech úrovních, jakož i 

dotčených zaměstnanců, a dále také problematice propojení s dalšími formami 

sociálního dialogu. 

Mechanismus, jehož účelem je vytvořit systém regulace právních účinků dohod 

v nadnárodních společnostech, by měl být založen na těchto principech: 

- na dobrovolnosti akceptace mechanismu ze strany partnerů,  

- existence mechanismu by stranám nebránila při uzavírání dohod v nadnárodních 

společnostech v použití jiných pravidel, 

- na vytvoření mechanismu by se podíleli sociální partneři, 

- použití mechanismu by dohodám uzavřeným v nadnárodních společnostech zaručilo 

stejné právní účinky, jakými disponují kolektivní smlouvy sjednávané v souladu 

s právní úpravou platnou v členských státech, nebo by alespoň signatářům dohod 

poskytlo jistotu, že příslušné národní orgány budou nuceny přijmout opatření 

k implementaci dohody, což by vedlo zprostředkovaně k právnímu účinku 

nadnárodního textu. 

 

9. Dohody v nadnárodních společnostech a sociální 
dialog  

Mezi dosud pouze okrajově řešené, avšak velmi problematické aspekty patří 

otázky týkající se souvislostí a vztahu mezi dohodami v nadnárodních společnostech a 

národním, evropským a mezinárodním sociálním dialogem na meziodvětvové, odvět-

vové či podnikové úrovni. Nadnárodní texty by také mohly hrát určitou doplňkovou roli 

v souvislosti s pravidly, která jsou pro oblast sociálního dialogu zakotvena v 

evropských směrnicích. V mnoha textech lze vysledovat explicitně vyslovovanou 

podporu sociálnímu dialogu.518 Hlavním cílem nadnárodních textů je především 

zdokonalení sociální dimenze společnosti v případě nezbytných strukturálních změn či 

                                                           
515  Rodriguez, R. a kol., Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies 
and workers (2011). 
516  Volitelný rámec, který by strany byly nuceny - pokud by na něj přistoupily -, při postupu sjednávání 
dohody dodržovat. 
517  Tzv. princip zákazu reformatio in peius. 
518  Např. nadnárodní dohoda ve společnosti Ford z roku 2003.  
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fúzí, při současném reflektování všeobecné komunikační strategie podniku. Zvýší se 

tím důvěra v nadnárodní společnosti a sníží se riziko stávek a sporů a v mnohých 

případech dojde i k akceptaci restrukturalizace ze strany zaměstnanců. Nadnárodní 

texty výrazně přispívají ke zmírnění nejistot a k rozvoji loajality zaměstnanců k 

zájmům společnosti. Podobné spektrum problémů se snaží strany řešit i v rámci 

evropského sociálního dialogu. Vzhledem k existujícím souvislostem mezi dohodami v 

nadnárodních společnostech a jinými formami sociálního dialogu byly podniknuty 

některé nesystematické počáteční kroky s cílem uplatnit v dohodách uzavřených v 

nadnárodních společnostech některé výsledky evropského sociálního dialogu dosažené 

na meziodvětvové519 či odvětvové520 úrovni, jak o tom svědčí použití definic obsaže-

ných v evropských textech a časté odkazy na ně. Dohody v nadnárodních společnos-

tech se staly nedílnou součástí diskusí a vyjednávání vedených v rámci evropského 

odvětvového sociálního dialogu, zejména pak v odvětvích energetiky, civilního letectví 

a chemického průmyslu. Existující vzájemné vazby mezi dohodami v nadnárodních 

společnostech a evropskými odvětvovými výbory pro sociální dialog nelze podceňovat, 

což dokládá skutečnost, že dle pracovního dokumentu o fungování a potenciálu 

evropského sociálního dialogu521 bylo v rámci evropského odvětvového dialogu 

evropskými odvětvovými výbory pro sociální dialog přijato zhruba 500 různých textů.  

Souvislosti se sociálním dialogem probíhajícím v národním měřítku lze spatřovat 

v zahrnutí národních organizací do vyjednávání některých dohod v nadnárodních 

společnostech, dále v nadnárodním rozsahu některých národních podnikových 

dohod,522 nebo ve vyjednání některých nadnárodních dohod teprve poté, co byly 

příslušnými národními odborovými organizacemi uzavřeny národní dohody a kolektivní 

smlouvy.523 Požadavky odborových organizací524 na implementaci textů dohodnutých v 

nadnárodních společnostech do právního řádu členských států EU, či dopady 

nadnárodních dohod na vznik a rozvoj místního sociálního dialogu rovněž posilují úlohu 

národního sociálního dialogu. Dochází i k propojení sociálního dialogu vedeného v 

jednotlivých nadnárodních společnostech, a to především formou neformálních 

konzultací vrcholového managementu firem v souvislosti s procesem inovací. 

Přes výše uvedené existují nesrovnalosti a rozpory, jež mají původ zejména 

v nedostatku organizačního propojení mezi stranami dohod v nadnárodních společnos-

tech a aktéry sociálního dialogu na dalších úrovních. Některá ustanovení dohod 

v nadnárodních společnostech tak mohou kolidovat s ustanoveními dohod či kolektivních 

smluv sjednaných v rámci národního sociálního dialogu či kolektivního vyjednávání. 

Nepříznivý faktor z pohledu aktérů sociálního dialogu představuje zejména neexistenc 

absence klauzulí o zákazu snížení úrovně ochrany525 v nadnárodních dohodách. Podle 

názoru některých aktérů je třeba považovat pragmatický přístup k implementaci 

dohod v nadnárodních společnostech prostřednictvím závazných dohod, respektive 

smluv platných v místě za nepřijatelný, neboť vede ke zbytečné multiplikaci národního 

                                                           
519 Např. nadnárodní dohoda o rovných příležitostech ve společnosti Area, či nadnárodní dohoda o 
problematice zátěžového prostředí ve společnosti PPR. 
520 Například nadnárodní dohoda o celoživotním vzdělávání ve společnosti Unicredit. 
521 SEC(2010) 964: Commission staff working document from 22 July 2010 on the functioning and potential 
of European sectoral social dialogue.  
522 Zejména dohody o finanční účasti a sdílení zisku ve Francii. 
523 Opět zejména ve Francii; zvláště relevantní u dohod týkajících se prozíravého vedení společnosti 
v souvislosti s požadavky na dovednosti zaměstnanců do budoucna. 
524 Např. nadnárodní dohoda o restrukturalizaci ve společnosti Ford.  
525 Angl. „non-regression clause“ - klauzule typická pro oblast evropského pracovního práva, zabezpečující 
přednostní aplikaci národního práva členských států, pokud poskytuje zaměstnancům větší míru ochrany.  
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vyjednávání. Ke zjednodušení v tomto ohledu by měla napomoci internacionalizace 

procesu uzavírání dohod v nadnárodních společnostech, která by prostřednictvím 

evropského rámce pro dohody s evropskou působností, jakož i rámce Mezinárodní 

organizace práce pro dohody s působností v globálním měřítku poskytla těmto 

nadnárodním dohodám jednotný status, vyřešila mediační mechanismy v případě řešení 

sporů na evropské i mezinárodní úrovni a vyjasnila vztah nadnárodních dohod 

k ostatním formám sociálního dialogu. Při absenci evropského rámce musí jednotlivé 

nadnárodní společnosti a evropské organizace zástupců zaměstnanců uplatňovat 

vlastní modely, které nejsou jednotné a mezi sebou navzájem provázané, takže i 

celková situace v dané oblasti je značně nepřehledná. 

Z pohledu dalšího rozvoje sociálního dialogu se tedy (z hlediska Evropské 

komise) jeví jako žádoucí posílení vazeb mezi dohodami v nadnárodních společnostech 

a sociálním dialogem probíhajícím na jiných úrovních, zejména evropským sociálním 

dialogem, a to formou propagace příkladů dobré praxe. Propojení sociálního dialogu na 

různých úrovních by se mělo do budoucna stát předmětem dalšího zkoumání Evropské 

komise společně se sociálními partnery a dalšími aktéry sociálního dialogu působícími 

na různých úrovních. S tímto názorem však nesouhlasí např. zástupci BusinessEurope, 

kteří argumentují tím, že dohody v nadnárodních společnostech jsou především 

záležitostí samotných společností a jejich zaměstnanců a přehlížet nelze ani odlišné 

podmínky v jednotlivých systémech pracovně právních vztahů a nutnost zamezit 

uplatnění právně formalistického přístupu. Pro dohody v nadnárodních společnostech 

naopak požadují zachování jejich flexibility.  

10. Shrnutí 

Nejasnost v otázce potřebnosti a účelnosti podporovat uzavírání dohod 

v nadnárodních společnostech přetrvává. Na jedné straně organizace zaměstnavatelů 

zastávají názor, že by rozhodně nemělo dojít k vytváření obligatorního závazného 

právního rámce už proto, že přes obtíže provázející uzavírání a uplatňování dohod 

v nadnárodních společnostech dochází k neustálému nárůstu jejich počtu, a to 

v evropském i mezinárodním kontextu. Obligatorní právní nástroje by mohly mít právě 

opačný efekt a podle názoru zaměstnavatelů mohou od sjednávání nadnárodních 

dohod odrazovat eventuelními právními komplikacemi. Z hlediska zástupců zaměst-

navatelů se sociální dialog nevyznačuje pouze právní dimenzí a otázka právních účinků 

dohod v nadnárodních společnostech se na výsledcích jednání a konsenzu dosaženého 

mezi zástupci sociálních partnerů podílí pouze okrajově. Role dohod v nadnárodních 

společnostech je charakteristická především řešením širokého okruhu problémů, proto 

by bylo chybou omezovat rámec sociálního dialogu z hlediska přípustného obsahu a 

snažit se vytyčit okruh témat, jež partneři mají právo upravit. Vytvoření obligatorního 

rámce pro zajištění právní závaznosti a účinků526
 dohod v nadnárodních společnostech 

tak není z hlediska zaměstnavatelů považováno za vhodné, natož pak za nezbytné. U 

zástupců zaměstnavatelů se ale nesetkal s pochopením ani dobrovolný rámec pro 

nadnárodní dohody, neboť dle jejich názoru výrazně omezí flexibilitu v oblasti 

nadnárodních dohod a nepříznivě ovlivní i ochotu aktérů k jejich uzavírání. Evropská 

                                                           
526 Obligatorní právní rámec nadnárodních dohod je ze strany zástupců zaměstnavatelů i zástupců 
zaměstnanců odmítán nejen ve vztahu k otázce právních účinků dohod v nadnárodních společnostech, ale 
s ohledem na problematiku dohod v nadnárodních společnostech v celém rozsahu. 
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úroveň se pro konstituování případného rámce jeví jako nevhodná už s ohledem na 

častou globální působnost nadnárodních společností.527  

Organizace zástupců zaměstnanců sice v zásadě akceptovaly záměr vyjasnit 

některé aspekty problematiky nadnárodních textů, avšak nedomnívají se, že by k tomu 

mohl přispět obligatorní právní rámec.528 Evropským radám zaměstnanců by podle 

mezinárodních a evropských organizací zástupců zaměstnanců neměla být poskytnuta 

pravomoc samostatně sjednávat dohody v nadnárodních společnostech, neboť by to 

znamenalo nerespektování výsad odborových organizací. Měl by však být do budoucna 

vytvořen takový rámec, který by při vyjednávání dohod v nadnárodních společnostech 

umožnil spolupráci mezi evropskými radami zaměstnanců a mezinárodními a evrop-

skými organizacemi zástupců. Organizace zástupců zaměstnanců529 proto doporučují 

vytvoření dobrovolného evropského rámce, který by neovlivňoval působení národních 

systémů kolektivního vyjednávání v jednotlivých členských státech a zároveň by 

podpořil fungování dohod v nadnárodních společnostech. Měl by být založen na 

principech heteronomie a možnosti účasti sociálních partnerů při jeho přípravě. 

Ze strany zástupců zaměstnavatelů i ze strany zástupců zaměstnanců je velmi 

nepříznivě vnímána snaha o řešení sporů z nadnárodních dohod před soudními či 

mimosoudními orgány. Obě strany se kloní k ad hoc zřizovaným společným výborům 

za účasti signatářů dohody jako k nejvhodnější alternativě řešení sporů. Pokud by se 

při řešení sporu nedospělo ke shodě, vše by směřovalo ke zrušení dohody. Někteří 

zástupci zaměstnanců, připouštějící možnost dvoustupňového konceptu řešení sporů, 

se přikláněli k volbě externího zprostředkovatele. Vcelku pozitivně je oběma stranami 

vnímána iniciativa k vytvoření databáze dohod uzavřených v nadnárodních společnos-

tech. Organizace zástupců zaměstnanců navrhl, aby byl do budoucna vytvořen 

mechanismus, zajišťující informování příslušných veřejných orgánů o uzavření nové 

nebo o aktualizaci již uzavřené dohody v nadnárodní společnosti. 

Zástupci jednotlivých členských zemí včetně ČR zaujali k problematice dohod 

v nadnárodních společnostech v zásadě zdrženlivý postoj. Shodli se však, že jednotná 

obligatorní úprava dohod uzavřených v nadnárodních společnostech by nevyhovovala 

všem zúčastněným aktérům, proto by (také s ohledem na významné odlišnosti 

v národních systémech kolektivního vyjednávání v různých členských státech i na 

specifika sociálního dialogu v jednotlivých hospodářských odvětvích) do budoucna 

nemělo být přistoupeno k aplikaci obligatorního rámce. Dobrovolný evropský rámec 

sociálního dialogu v oblasti dohod v nadnárodních společnostech by mohl mít doplňko-

vou roli k národním systémům kolektivního vyjednávání. Klíčovým prvkem dohod 

v nadnárodních společnostech by se tedy podle názoru zástupců členských států mělo 

stát svobodné právo vyjednávat a uzavírat dohody, vyhovující specifické situaci a 

způsobilé řešit konkrétní problémy v nadnárodních společnostech. Role sociálních 

partnerů je v této problematice rozhodující, proto členské státy doporučily, aby 

jakákoliv budoucí opatření v oblasti dohod v nadnárodních společnostech byla inicio-

vána sociálními partnery. 

Samotné studie vypracované k této problematice Evropskou komisí ukázaly, jak 

komplikovaná by byla cesta k zabezpečení jednotných právních účinků pro dohody 

v nadnárodních společnostech, zejména z důvodu vzájemné odlišnosti systémů 

kolektivního vyjednávání v různých členských státech. Dohody v nadnárodních společ-

                                                           
527 Pokud společnosti nepůsobí v globálním měřítku, zasahují přinejmenším prostřednictvím činnosti některé 
ze svých organizačních složek do nečlenského státu EU. 
528 I přesto, že některé dokumenty a studie EU uvádějí opak.  
529 Lze uvést např. evropskou odborovou konfederaci ETUC.  
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nostech sledují pozitivní cíle, zvláště s ohledem na potřebu identifikovat budoucí vývoj 

a problémy a nalézat společná řešení v konkrétních podmínkách daných podniků, 

v prvé řadě pro případ restrukturalizací. Mohou tak být vhodným nástrojem sociálního 

dialogu a zabezpečit jeho požadovanou preventivní funkci v oblasti pracovních vztahů. 

Takový přístup je v souladu s cíli strategie EU 2020 a agendou flexicurity a podle 

Evropské komise si zaslouží, jakožto nový důležitý prvek evropského sociálního 

dialogu, propagaci a podporu v souladu s články 152 a 153 Smlouvy o fungování EU a 

s článkem 28 Charty základních práv EU. Na druhé straně přetrvávají obtíže a 

nepříznivé skutečnosti, zejména nevhodnost centrálního rozhodování, negativní 

důsledky dohod pro kolektivní vyjednávání na národní úrovni, nevyjasněná otázka 

jejich právních účinků včetně otázky reprezentativnosti partnerů a jejich oprávnění k 

uzavírání nadnárodních dohod, jakož i dopady překážek a konceptuální neujasněnosti 

při řešení sporů z nadnárodních dohod.  

 Evropská komise hodlá do budoucna rozvoj v této oblasti podporovat, avšak 

flexibilními metodami, odpovídajícími potřebám společností a zaměstnanců a 

uplatňovanými v úzké spolupráci s evropskými sociálními partnery, v lepším případě i 

sociálními partnery navrženými. Budoucí rámec v oblasti nadnárodních dohod by měl 

být založen na bázi dobrovolnosti, měl by být inovativní a odpovídat konkrétním 

podmínkám a potřebám jednotlivých nadnárodních společností. Měla by být zajištěna 

koordinace takové takové iniciativy s aktivitami Mezinárodní organizace práce, už s 

ohledem na nutnost souladu i mezi přístupem v evropském a mezinárodním měřítku.  

 Otázka, zda bude Evropská komise ve spolupráci se sociálními partnery plány 

vytčené v této oblasti v budoucnu realizovat, zůstává zatím vzhledem k naznačeným 

rozporům ve stanoviscích zúčastněných stran nedořešena. 
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Východiskem pro výběr níže uvedených aspektů sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání v sedmi evropských zemích je obsah pojmu „inspirativní“, 

který pro účely této práce chápeme do značné míry synonymicky především ve smyslu 

„pozoruhodný“, „významný“. Označení výrazem „inspirativní“ vychází především 

z významu pro sociální dialog a kolektivní vyjednávání v dané zemi530 a neznamená, 

že bychom všechny tyto prvky považovali za vhodné implementovat do stávajícího 

českého systému. Mohou však být pozoruhodné jinak, a to v obecné rovině. Ukazují ve 

svém souhrnu, jak široké spektrum někdy i protichůdných, avšak vesměs historicky 

podmíněných systémových řešení, uplatňovaných ve sledovaných zemích k dosažení 

téhož cíle, může vést k žádoucím výsledkům.  

 

V souladu s výše uvedeným zahrnuje následující přehled: 

-  charakteristické rysy, respektive konstitutivní prvky daného národního systému (tj. 

prvky, bez nichž by systém nemohl fungovat), 

-  prvky systémově významné, jež dotvářejí stávající podobu sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání v dané zemi a ovlivňují jeho kapacitu, 

-  prvky pozoruhodné jinak (obvykle svou odlišností od české praxe). 

 Poznatkovou bází, z níž tento přehled inspirativních prvků vychází, je stať 

Národní systémy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání – monografické studie 

(kapitola C. výzkumné zprávy)531. Nejedná se přitom o zcela vyčerpávající souhrn 

všech pozoruhodných prvků národních systémů, při výběru byl respektován požadavek 

zadavatele soustředit se – nakolik to problematika jednotlivých národních systémů 

dovoluje - zejména na ty jejich aspekty, jež mohou být předmětem prvořadého zájmu 

zaměstnavatelů. Zastoupena je v prvé řadě problematika reprezentativnosti sociálních 

partnerů, rozšiřování závaznosti kolektivních smluv, účasti zástupců zaměstnanců ve 
správních orgánech obchodních společností, a ovšem i problematika stávek. Výlučně na 

tyto oblasti se však výběr prvků neomezuje, takže spektrum zahrnuté problematiky je 

širší.532
  

                                                           
530 Přitom je třeba zdůraznit, že jde převážně o subjektivní hodnocení autorů výzkumné zprávy, jež se 
zakládá na použitých pramenech, neopírá se však o bližší věcnou argumentaci. 
531 Pokud je na některých místech údajová základna rozšířena nad zmíněný rámec, týká se to problematiky 
kolektivních sporů a otázky zastoupení zaměstnanců v orgánech společností. V prvním případě byla jako 
doplňující pramen využita studie Warmeck, W., Strike rules in the EU27 and beyond. A comparative 
overview. Brusel: European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety (ETUI-
REHS), 2007, dostupné z:  
http:// www.asi.is/Portaldata/1/Resources/vinnurettur/ymislegt/Strike_rules_in_the_EU27.pdf. Pro druhou 
uvedenou oblast to byla práce: Fulton, L. Board-level Representation, Worker representation in Europe, 
Labour Research Department and ETUI (online publication), 2011, dostupné z: http://www.worker-
participation.eu/ . Nevýhodou je, že časový horizont faktografie obsažené v první citované práci je 
kalendářní rok 2006, takže nelze vyloučit pozdější změny právní úpravy v jednotlivých evropských státech 
(příhodnější srovnávací odborná literatura však není, pokud je nám známo, pro danou problematiku 
k dispozici).  
532 V průběhu řešitelské fáze projektu se ukázalo, že původně zamýšlený záměr navrhnout a argumentačně 
zdůvodnit výběr prvků sledovaných evropských systémů sociálního dialogu, jež by byly využitelné pro 
zlepšení fungování sociálního dialogu v ČR, nebude uskutečnitelný bez rozsáhlých šetření v oblasti 
dosahovaných výsledků a případných potřeb stávajícího českého systému. Je nepochybné, že naplnění 
tohoto záměru by vedlo k podstatnému rozšíření už tak značného rozsahu projektu. Bez zajištění zmíněných 
šetření a jejich vyhodnocení by však návrhy k inovaci českého systému mohly mít jen ryze subjektivní 
povahu, nemluvě už o chybějící analýze dalších evropských systémů sociálního dialogu (včetně sociálního 
dialogu ve skandinávských zemích, zejména dánského). Po dohodě autorů zprávy se zadavatelem projektu 
došlo proto k vypuštění původně předpokládané závěrečné kapitoly „Využití získaných výzkumných 
poznatků v praxi: možné oblasti a cesty inovace systému sociálního dialog a kolektivního vyjednávání v ČR“ 

http://www.asi.is/Portaldata/1/Resources/vinnurettur/ymislegt/Strike_rules_in_the_EU27.pdf
http://www.worker-participation.eu/
http://www.worker-participation.eu/
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Francie 

 Rozhodující role vlády v systému sociálního dialogu.  

Neodmyslitelným aspektem francouzského bipartitního sociálního dialogu je zásadní 

role vlády, a to zejména při prosazování změn v systému kolektivního vyjednávání a 

jeho inovaci, nebo v rámci dohledu nad institucemi společně řízenými odbory a 

zaměstnavateli. Během let došlo k řadě vládních legislativních iniciativ ingerujících 

zásadním způsobem do vztahů mezi sociálními partnery. 

 Povinné konzultace návrhů vládních reforem se sociálními partnery, a 

to v oblasti úpravy pracovních vztahů, zaměstnanosti a profesního 

vzdělávání.  

Zákon o modernizaci sociálního dialogu nařizuje vládě přistoupit ke konzultacím, 

předcházejícím jakýmkoli vládním reformním návrhům ve vymezených oblastech. 

Vláda je povinna poskytnout sociálním partnerům písemnou informaci obsahující 

identifikaci problému, cíle a alternativní návrhy řešení. Sociální partneři poté mohou 

rozhodnout, zda zamýšlejí zahájit k danému tématu kolektivní vyjednávání na národní 

úrovni. 

 Úplná struktura vyjednávacích úrovní.  

Kolektivní vyjednávání může probíhat na všech úrovních ekonomické aktivity, tj. vedle 

podnikové a odvětvové i na úrovni národní, v rámci závodu, regionu nebo na úrovni 

místní. Pro každou z těchto úrovní platí specifická pravidla vyjednávání, kterým musí 

kolektivní smlouva vyhovět, má-li být platná. 

 Limity smluvní volnosti při sjednávání kolektivních smluv a priorita 

zásady rovnosti zaměstnanců.  

Smluvní volnost sociálních partnerů je limitována minimálními standardy ochrany 

stanovenými zákoníkem práce, a také dodržením zásady rovnosti zaměstnanců. 

V případě střetu principu smluvní volnosti s principem rovnosti má zásada rovnosti 

přednost. 

 Princip výhodnosti.  

Kolektivní vyjednávání má dle stávající právní úpravy sloužit ke zlepšování pracovních 

podmínek z pohledu zaměstnance, a to obvykle nad zákonem stanovený rámec. 

Základem je princip výhodnosti pro zaměstnance, aplikovatelný též při řešení 

případných sporů. Jeho uplatnění může být omezeno nebo zrušeno pouze zákonem.  

 Výjimky z principu výhodnosti, tzv. derogace.  

Ze zákona spočívají v možnosti uzavření tzv. derogačních smluv (s výhradou 

výslovného zákazu derogace přijatého na vyšší úrovni vyjednávání), které umožňují 

sjednat úpravu, jež není pro zaměstnance výhodnější než zákonná úprava. Zároveň 

však platí, a to bez ohledu na úroveň, na níž byla kolektivní smlouva sjednána, že 

princip výhodnosti je vždy třeba respektovat u čtyř témat - minimální mzdy, 

kategorizace zaměstnání, sociálního zabezpečení a financování odborného vzdělávání. 

 Právo odborového svazu založit odborovou organizaci.  

                                                           
a k jejímu nahrazení kapitolou V. „Přehled inspirativních prvků sledovaných národních systémů“. Zařazení 
této kapitoly V. (spolu s přílohou č. 3 výzkumné zprávy) se jeví jako účelné mimo jiné právě proto, že 
zakládá potřebné faktografické předpoklady a odrazový můstek pro případný další výzkum naznačeným 
směrem, tj. pro formulování zdůvodněných návrhů na využití zahraničních zkušeností v českých podmínkách 
v dané oblasti. 
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Kterýkoliv odborový svaz existující alespoň dva roky má ze zákona právo založit 

odborovou organizaci v podniku s více než 50 zaměstnanci. 

 Požadavek odborové reprezentativity a platnost kolektivních smluv.  

Požadavek reprezentativnosti odborových organizací je jedním ze stěžejních aspektů 

francouzského systému kolektivního vyjednávání. Pro posouzení odborové 

reprezentativity jsou rozhodující výsledky voleb na pracovištích. Nominovat delegáty 

(zástupce odborů pro kolektivní vyjednávání na pracovišti) a účastnit se kolektivního 

vyjednávání na podnikové úrovni může odborová organizace pouze tehdy, obdrží-li 

v prvním kole voleb rad zaměstnanců a zástupců zaměstnanců na pracovišti alespoň 

10% odevzdaných hlasů (volební výsledek na úrovni alespoň 8 % opravňuje 

odborovou organizaci k účasti na kolektivním vyjednávání na sektorové úrovni).  

Aby byla odvětvová kolektivní smlouva platná (dle stávající právní úpravy), musí mít 

většinovou podporu, jež může být nastavena dvěma způsoby. V prvním případě je 

postup založen na pravidlech předem dohodnutých odbory působícími v daném 

odvětví. Druhý způsob, který je uplatňován, nejsou-li taková pravidla k dispozici, 

spočívá v aplikacii blokační procedury. V tomto případě nezíská odvětvová kolektivní 

smlouva platnost, pokud vůči ní uplatní většina odborových organizací v daném 

odvětví námitky. Změna nastane od roku 2013, kdy za platnou bude ze zákona 

považována odvětvová kolektivní smlouva uzavřená odborovou organizacíi disponující 

alespoň 30 % podporou v odvětví, a dále za předpokladu, že tato smlouva nebude 

rozporována odbory, jež ve volbách obdržely většinu. 

Na úrovni podniku nebo závodu mohou být kolektivní smlouvy uzavírány pouze odbory 

působícími na pracovišti, a to v zastoupení odborovými delegáty, kteří musí v 1. kole 

voleb rad zaměstnanců nebo zástupců zaměstnanců obdržet jako jednotlivci alespoň 

10 % hlasů. Musí být rovněž nominováni odbory, jež v těchže volbách získaly rovněž 

minimálně 10 % odevzdaných hlasů. V prvním kole voleb mohou kandidáty nominovat 

pouze odbory. V případě, že by odboroví kandidáti získali v prvním kole méně než 

jednu polovinu odevzdaných hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb, v němž se o zvolení 

už mohou ucházet také neodboroví kandidáti. 

Pokud jde o národní kolektivní smlouvy, do konce roku 2012 může národní kolektivní 

smlouvu uzavřít pouze stávajících 5 velkých národních odborových konfederací. Podle 

pravidel platných od roku 2013 bude meziodvětvová kolektivní smlouva platná, bude-li 

uzavřena jednou nebo více národními odborovými konfederacemi, jež ve volbách na 

pracovištích obdrží alespoň 30 % hlasů, a dále za předpokladu, že přinejmenším jedna 

odborováh konfederace, jež v těchto volbách získá majoritu, nepodá proti smlouvě 

protest. 

 Specifické podmínky pro odborovou reprezentativitu při kolektivním 

vyjednávání ve velmi malých podnicích.  

Pro tento firemní segment zavedl zákon zvláštní regionální volby se čtyřletou 

periodicitou. Právo kandidovat své zástupce zde získávají odborové organizace, jež 

prokážou, že respektují republikánské hodnoty, působí nezávisle alespoň dva roky a 

vyvíjejí aktivity v rámci dané lokality. 

 Role státu v oblasti odborové reprezentativity.  

Dosažené volební výsledky monitoruje ministerstvo práce, jež stanoví reprezentativitu 

odborových organizací v daném sektoru. Tato procedura se bude od srpna 2013 

vztahovat i na kolektivní smlouvy sjednávané na národní úrovni. Při kolektivním 

vyjednávání v malých podnicích sestavuje ministerstvo práce volební seznam, a to na 

základě informací od úřadů sociálního zabezpečení. 
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 Zákonem stanovená povinnost kolektivního vyjednávání a jeho 

periodicita.  

Zákon pro kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni požaduje, aby v podnicích 

s více než 50 zaměstnanci se jednou ročně uskutečnilo kolektivní vyjednávání o 

vymezených tématech (mzdy, pracovní doba a organizace práce). V podnicích s více 

než 300 zaměstnanci se musí uskutečnit vyjednávání rovněž o způsobu, jakým bude 

informována a konzultována rada zaměstnanců v otázkách vývoje zaměstnanosti a jak 

budou projednávány změny v oblasti zaměstnanosti a kvalifikace zaměstnanců. 

Neplnění povinnosti kolektivně vyjednávat v těchto oblastech je sankcionováno peněžní 

pokutou. Povinnost uzavřít kolektivní smlouvu ovšem smluvní strany nemají, takže 

zaměstnavatelé požadavku vyjednávat mohou vyhovět i tehdy, jestliže po seznámení 

se s odborovými návrhy stanoví mzdové a ostatní podmínky jednostranným 

rozhodnutím. Pokud jde o odvětvové kolektivní smlouvy, jejich (roční) frekvenci a 

předmět kolektivního vyjednávání stanoví rovněž zákon. Kolektivní smlouva stejně 

jako na podnikové úrovni uzavřena být nemusí a navíc - na rozdíl od úpravy platné pro 

podnikovou úroveň – není neplnění povinnosti kolektivně vyjednávat sankcionováno.  

 Postup při extenzi kolektivních smluv.  

Na vysoké míře pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami (jež se blíží 100 %) má - 

vedle povinnosti zaměstnavatelů vyjednávat - podíl zejména jednoduchý koncept a 

nekomplikovaný proces rozšiřování závaznosti odvětvových kolektivních smluv na celá 

hospodářská odvětví. Na základě ustanovení zákoníku práce může k rozšíření dojít 

nejen na žádost jedné nebo obou smluvních stran, ale i z iniciativy ministerstva práce 

(obvykle je podnětem pro rozšíření, jež je ale všeobecně považováno za zaručené a 

dochází k němu téměř automaticky, žádost smluvních stran). Účelem je dosáhnout 

zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a eliminovat nežádoucí konkurenci 

mezi zaměstnavateli. Extenzi zajišťuje ministerstvo práce prováděcí vyhláškou, a to po 

konzultaci s příslušnou národní komisí (rozhodnutí přísluší pouze ministrovi, bez 

ohledu na doporučení komise). Rozšiřovat lze nejen závaznost odvětvových 

kolektivních smluv, ale i kolektivních smluv uzavřených na národní úrovni. Ministerstvo 

má však povinnost vyloučit z rozhodnutí o extenzi taková ustanovení smlouvy, jež 

jsou v rozporu s  právní úpravou. Platnost vyhlášky o rozšíření závaznosti smlouvy je 

možné napadnout ve správním řízení. 

 Široké spektrum forem zastoupení zaměstnanců na pracovišti.  

Na pracovištích existuje komplexní systém zastoupení zaměstnanců, tvořený nejen 

odbory, ale i různými reprezentativními strukturami přímo volenými všemi 

zaměstnanci. Pro většinu záležitostí jsou relevantní dvě odlišné formy zastoupení, a to 

zmocněnci zaměstnanců a rady zaměstnanců, působící na podnikové úrovni a na úrovni 

závodu. Zmocněnci zaměstnanců jsou voleni všemi zaměstnanci v podnicích s více než 

10 zaměstnanci. Jejich úkolem je zprostředkovat managementu stížnosti personálu a 

dohlížet na plnění právních předpisů a kolektivních smluv. Rady zaměstnanců jsou 

zřizovány v soukromých podnicích s více než 50 zaměstnanci a skládají se ze zástupců 

podnikového vedení a ze zástupců zaměstnanců volených všemi pracovníky podniku 

každé dva roky. 
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 Dvojí cesta, jak dosáhnout zastoupení zaměstnanců v orgánech 

společností.  

Obecně platí, že firmy povinnost přizvat do řídících orgánů zástupce zaměstnanců 

obvykle nemají. Pokud však zaměstnanci - podílníci vlastní alespoň 3 % podíl ve 

společnosti, je členství nejméně jednoho zástupce těchto zaměstnanců v řídícím 

orgánu společnosti povinné. Členy orgánů společnosti se zástupci zaměstnanců mohou 

stát také z rozhodnutí akcionářů společnosti, a to na základě volby za účasti všech 

zaměstnanců. V obou případech musí být voleni na základě nominací učiněných odbory 

disponujícími reprezentativitou, nebo alespoň 5 % všech zaměstnanců podniku. Zákon 

stanoví, že zasedání řídícího orgánu společnosti (nebo jednání dozorčího, resp. 

kontrolního orgánu, pokud je ustaven) se mohou zúčastnit 2 až 4 členové rady 

zaměstnanců, nemají však táž práva jako ostatní členové orgánu společnosti – 

nemohou především hlasovat, pouze vznášet dotazy a požadovat odpověď. Právem na 

informace však disponují ve stejném rozsahu jako ostatní členové orgánu společnosti. 

Zástupci zaměstnanců zvolení do orgánů společností nemohou souběžně zastávat 

jinou volenou funkci (např. v odborech nebo radě zaměstnanců). 

 Možnost vyjednávat za zaměstnance prostřednictvím jiných než 

odborových zástupců.  

Obecně je právo kolektivně vyjednávat na podnicích vyhrazeno odborovým delegátům, 

pouze tam, kde odboroví delegáti nepůsobí, mohou namísto odborů vyjednávat a 

uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu jiní zástupci zaměstnanců. Platí to však pouze 

pro odvětví, kde sjednaná odvětvová kolektivní smlouva byla rozšířena na všechny 

zaměstnance. Pro stanovení vhodného vyjednávacího mechanismu je nutný společný 

postup smluvních stran odvětvové kolektivní smlouvy, jež rozhodují např. o předmětu 

kolektivního vyjednávání na podnicích nebo o pravidlech ověřování většinové podpory 

podnikových kolektivních smluv. Pokud bylo dohodnuto, že kolektivní vyjednávání 

v podniku může přes absenci odborových delegátů proběhnout, vedou je za 

zaměstnance rady zaměstnanců, a v případě, že v podniku nepůsobí, disponují právem 

kolektivně vyjednávat zvolení zmocněnci zaměstnanců (takto uzavřené kolektivní 

smlouvy však musí potvrdit bipartitní komise sestávající z reprezentantů zaměstnava-

telů a odborů, ustavená v daném odvětví). V podnicích, kde nepůsobí zvolení zástupci 

zaměstnanců ani odboroví delegáti, mohou odbory k vyjednávání zmocnit jednotlivé 

zaměstnance, sjednanou smlouvu ale musí hlasováním potvrdit většina zaměstnanců.  

 Povinnost sociálních partnerů v otázce finanční transparentnosti 

hospodaření.  

Právní úprava obsahuje ustanovení týkající se finanční transparentnosti hospodaření 

odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, jejichž zdroje přesahují zákonem 

vymezenou hranici. Tyto subjekty mají za povinnost předkládat účetnictví k ověření 

stanovenému auditorovi a zveřejňovat hospodářské výsledky. 

 Časté stávky.  

Za jeden z důvodů, proč ke stávkám dochází ve Francii poměrně často, bývá 

považován nedostatek koordinace mezi státem a sociálními partnery, mezi sociálními 

partnery navzájem, i uvnitř jejich organizací. Právo na kolektivní akci je považováno 

za právo individuální (platnost pracovní smlouvy je během stávky přerušena). Základní 

právo na stávku je zakotveno v ústavě (zákonem je blíže upraveno pouze ve veřejném 

sektoru, v soukromém sektoru se tato oblast řídí především judikaturou), stávkující 

zaměstnanci nesmějí být zaměstnavatelem pro účast ve stávce propuštěni. Právní řád 

neobsahuje žádnou definici stávky. Stávkovat je však možné pouze za "profesionální 

požadavky", nikoliv z politických důvodů. Legální nejsou rovněž některé formy 
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protestu (solidární stávka, navádění ke stávce, zpomalení práce, tzv. práce podle 

smlouvy, kdy se zaměstnanci přesně drží popisu práce v pracovní smlouvě, přestože je 

to zřetelně na překážku pracovnímu procesu). Právo stávkovat nemají stanovené 

profese (např. vojáci, policisté apod.). Ve strategických sektorech musí být ze zákona 

zajištěna tzv. minimální služba (pojem "minimální“ však zákon blíže nevymezuje). 

Nově je zavedena povinnost této služby i pro sektor dopravy, a to včetně povinnosti 

nahlásit stávku 48 hodin předem. Oznámit stávku předem je nutno také ve školství – 

to se netýká středních škol, jež musí během stávky zůstat otevřeny. Resortními 

předpisy je stanoveno v některých státních dopravních organizacích plnění tzv. 

zaručené služby (např. podnik zajišťující pařížskou MHD musí být schopen zaručit 

provoz po dobu stávky alespoň z 50 %, státní dráhy v rozsahu nejméně jedné třetiny 

přepravní kapacity). 

Najímání stávkokazů je trestné, zaměstnavatel však může práci stávkujících přidělovat 

jiným svým zaměstnancům, případně od nich vyžadovat práci přesčas. 

 

Irsko 

 Liberální nastavení, minimum regulace a vládních intervencí.  

Jedním z charakteristických znaků irského systému sociálního dialogu je (nebo 

přinejmenším donedávna byl) jeho liberální charakter, minimální rozsah právní úpravy 

a vládních intervencí. Systémové prvky nejsou obvykle pozitivně právně vymezeny, 

zásahy státu se většinou omezují na usnadnění procesu kolektivního vyjednávání a 

poskytnutí podpory při řešení případných sporů. V posledních letech se však irský 

systém pod vlivem evropské legislativy a světové hospodářské krize postupně mění, 

do právního řádu jsou postupně inkorporována individuální práva zaměstnanců, která 

se tak už nadále neopírají jen o kolektivní smlouvy. 

 Právní nezávaznost kolektivních smluv.  

Právně vymahatelné jsou kolektivní smlouvy, pokud jsou z nich vyplývající ustanovení 

součástí pracovních smluv. Výjimku tvoří případy, kdy sociální partneři zaregistrují 

uzavřenou kolektivní smlouvu u Pracovního soudu.  

 Registrace kolektivních smluv.  

Není povinná. Realizovat ji lze pouze za určitých podmínek, např. je-li splněn 

požadavek dostatečné reprezentativnosti smluvních stran. Pokud je kolektivní smlouva 

registrována, vztahuje se automaticky na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, za 

něž byla uzavřena. Registrační mechanismus je však využíván zřídka, uplatňován je 

většinou u podnikových kolektivních smluv.  

 Podmínky pro účast odborů na kolektivním vyjednávání, uznávání 

odborů.  

Sociální partneři mohou kolektivně vyjednávat, pokud disponují vyjednávací licencí od 

ministerstva. U odborů je udělení licence podmíněno především minimálním počtem 

1000 členů, což z kolektivního vyjednávání vylučuje méně významné odborové 

organizace. Dalším předpokladem pro účast odborů na kolektivním vyjednávání je 

souhlas zaměstnavatele, který má právo rozhodnout, zda bude s odbory jednat a uzná 

je za partnera pro kolektivní vyjednávání. Ústava sice zaručuje svobodu sdružování 

včetně odborového sdružování, účast odborů na kolektivním vyjednávání však závisí 

na postoji zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel odmítne s odbory vyjednávat, může 

se odborová organizace obrátit na orgány vymáhající práva zaměstnanců, jež ovšem 
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nemohou kolektivní vyjednávání zaměstnavteli přikázat, mohou pouze nařídit, aby 

uznal odbory za partnery pro kolektivní vyjednávání a zajistil dohodnuté pracovní 

podmínky. Právě nízký podíl podniků s uznanými odbory byl v minulosti jednou z příčin 

poklesu odborové organizovanosti v zemi. 

 Sjednávání tzv. předprodukčních smluv.  

Dochází k němu při zakládání nových firemních poboček, je-li dohoda o uznání odborů 

uzavřena ještě před uvedením pobočky do provozu.  

 Centralizovaný systém kolektivního vyjednávání a sjednávání 

národních kolektivních smluv.  

Jedním z charakteristických znaků irského modelu pracovních vztahů byl donedávna 

tzv. social partnership, tj. centralizovaný model kolektivního vyjednávání, který 

usměrňoval jinak poměrně rozvolněnou struktru vyjednávání a přispíval k většímu 

vlivu odborů. Do roku 2009 se stěžejní část kolektivního vyjednávání v Irsku 

odehrávala v rámci národní tripartity, což vedlo mimo jiné i rozsáhlému pokrytí 

zaměstnanců kolektivními smlouvami (jež se vztahovaly i na nečleny odborů). Právní 

vymahatelnost sjednaných závazků byla ovšem omezená, neboť ani národní kolektivní 

smlouvy neměly právní účinek a mezi kolektivními smlouvami sjednanými na národní 

a podnikové úrovni neexistovala přímá vazba. Bez ohledu na to však odborové svazy i 

organizace zaměstnavatelů dokázaly u svých členských organizací dodržování závazků 

sjednaných v národních kolektivních smlouvách obvykle prosadit (pro sociální partnery 

na nižších úrovních tato ujednání představovala doporučený standard pro kolektivní 

vyjednávání a společné východisko při řešení pracovních sporů). V posledních třech 

letech dochází ale k přesunu těžiště kolektivního vyjednávání na podnikovou úroveň, 

přičemž za hlavní příčinu odklonu od centralizovaného kolektivního vyjednávání lze 

považovat světovou hospodářskou krizi, na niž nedokázalo kolektivní vyjednávání na 

národní úrovni pružně reagovat. 

 Specifické podmínky řešení kolektivních pracovních sporů.  

Regulace této oblasti pracovního práva je zajišťována především sociálními partnery 

prostřednictvím kolektivních smluv. Právní úprava nestanoví výslovně právo na stávku 

nebo jiný typ kolektivní akce (oproti tomu definici stávky zákon upravuje), vymezuje 

však podmínky, za nichž není stávka považována za nezákonnou. Zejména se musí 

týkat příslušného pracoviště, musí být týden předem oznámena zaměstnavateli a 

odhlasována zaměstnanci v tajném hlasování (pokud není povinnost tajného hlasování 

respektována, je odborové organizaci odebrána licence pro kolektivní vyjednávání). U 

nezákonných stávek může zaměstnavatel požádat o vydání soudního příkazu, který 

stávku zakáže. V případě legální stávky poskytuje zákon odborovým organizacím 

disponujícím licencí pro vyjednávání, jejich členům a funkcionářům imunitu před 

trestním stíháním a občanskoprávní odpovědností. Zároveň je však účast na kolektivní 

akci považována za porušení pracovní smlouvy a za důvod k propuštění (za 

neoprávněné lze propuštění jako důsledek účasti ve stávce pokládat tehdy, když jiný 

účastník stávky propuštěn není, nebo je-li po propuštění znovu přijat do pracovního 

poměru u téhož zaměstnavatele). Pokud jde o zaměstnance městských úřadů a 

společností dodávajících plyn, vodu a elektřinu, je porušení pracovní smlouvy, jež by 

mělo za následek ohrožení lidského života nebo závažné zranění, kvalifikováno jako 

trestný čin. Vzhledem ke všem výše uvedeným aspektům platné právní úpravy 

dochází v Irsku ke stávkám zřídka. 
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 Vliv přímých zahraničních investic a nadnárodních společností na 

systém sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.  

Nadnárodní podniky společnosti se sice mnohdy neúčastní kolektivního vyjednávání a 

nejsou zastoupeny ve formálních bipartitních či tripartitních strukturách, prosazují 

však zájmy svých členů na vládní úrovni. V zaměstnavatelských asociacích jsou pak 

nadnárodní firmy považovány za silné hráče s výrazným vlivem na kolektivní 

vyjednávání. Některé velké nadnárodní společnosti nerespektují národní ani odvětvové 

kolektivní smlouvy a pracovní podmínky stanovují nezávisle na těchto ujednáních. 

Díky globalizaci v podnikatelském sektoru tak dochází k vychýlení rovnováhy 

v pracovních vztazích ve prospěch zaměstnavatelů, aniž by irské odbory dokázaly na 

rostoucí vliv nadnárodních firem efektivně reagovat. 

 Účast zaměstnanců v orgánech společností.  

V Irsku existuje jednoúrovňový systém řídících orgánů společností. Zástupci 

zaměstnanců v orgánech společností působí jen ve státních, respektive polostátních 

podnicích, kde obvykle tvoří jednu třetinu celkového počtu členů orgánu (nižší 

zastoupení je jen v některých menších podnicích). Vzhledem k postupující privatizaci 

dochází k poklesu počtu podniků, kde zástupci zaměstnanců působí. Soukromým 

podnikům zákon povinnost přizvat zástupce zaměstnanců do řídících orgánů neukládá. 

Uchazeči o funkci jsou nominováni odbory, voleni jsou ale všemi zaměstnanci podniku. 

Oprávněním jmenovat zvolené kandidáty do řídícího orgánu společnosti disponuje 

příslušný resortní ministr. 

 

Německo 

 Koncept spolurozhodování jako konstitutivní prvek německého systému 

sociálního dialogu.  

Zaměstnanci mohou spolurozhodovat o některých provozních záležitostech a ovlivňovat 

pracovní podmínky ve firmě. Koncept spolurozhodování je upraven více zákony a 

může být realizován prostřednictvím podnikových rad nebo cestou účasti zaměstnanců 

v dozorčích radách. Právní úprava zevrubně vymezuje záležitosti, o nichž musí být 

podniková rada informována (volná pracovní místa, změny ve výrobě a administrativě 

atd.), jakož i oblasti, kde má právo spolurozhodovat (zkrácení či prodloužení pracovní 

doby, rozvržení přestávek v práci atd.) Možnost ovlivnit některé provozní a pracovní 

podmínky prostřednictvím účasti zaměstnanců v dozorčích radách se pak liší podle 

velikosti a právní formy zaměstnavatele – zákon stanoví počet zástupců zaměstnanců 

v dozorčí radě společnosti na základě počtu zaměstnanců firmy a její právní formy (viz 

též účast zástupců zaměstnanců v orgánech společností). 

 Reprezentativita.  

K uzavření kolektivní smlouvy musí být organizace dostatečně reprezentativní. 

Vzthledem k tomu, že reprezentativita ale není právně upravena (nejsou vymezena 

její kritéria), řeší v případě sporu problém reprezentativity soud. 

 Ve struktuře úrovní kolektivního vyjednávání si přes pokračující 

decentralizační tendence zachovává dominantní pozici odvětví.  

Přestože je od již 90. let minulého století v Německu považován model kolektivního 

vyjednávání s rozhodující úlohou odvětvových kolektivních smluv z různých důvodů za 

nevyhovující (hospodářský pokles v některých odvětvích znemožňuje vést efektivní 

odvětvový sociální dialog, změny v organizaci práce stírají rozdíly mezi administrativ-
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ními pracovníky a manuálně pracujícími atd.), k posunu těžiště v tradiční struktuře 

vyjednávacích úrovní nedošlo.  

 Stanovení minimální mzdy přísluší odvětvovým kolektivním smlouvám.  

Rovněž tato skutečnost potvrzuje význam odvětvových kolektivních smluv v německém 

systému pracovních vztahů. Sociální partneři v otázce formy regulace minimální mzdy 

však nejsou jednotni. Odbory se opakovaně pokoušejí prosadit stanovení minimální 

mzdy prostřednictvím zákona (jen legislativně regulovaná minimální mzda může podle 

nich ochránit zaměstnance před poklesem životní úrovně), zaměstnavatelé naopak 

zavedení zákonné minimální mzdy nepodporují s tím, že by to ohrozilo zaměstnanost. 

Není-li minimální mzda stanovena zákonem, může se její výše v jednotlivých odvětvích 

lišit a lépe tak reagovat na odvětvové podmínky. 

 Působnost odvětvové kolektivní smlouvy.  

Odvětvová kolektivní smlouva se vztahuje i na zaměstnavatele, který vystoupil z 

organizace zaměstnavatelů v době, kdy kolektivní smlouva sjednaná touto organizací 

byla v platnosti. 

 Tzv. otevřené klauzule jako součást odvětvových kolektivních smluv.  

Umožňují za určitých podmínek a ve stanoveném rozsahu odchýlit se od platné 

odvětvové kolektivní smlouvy. Uplatnění otevřených klauzulí tak přispívá k větší 

flexibilitě kolektivního vyjednávání, neboť umožňuje firmám, jež nejsou schopné splnit 

standard daný odvětvovou kolektivní smlouvou, odchýlit se v omezeném rozsahu od 

ujednání odvětvové kolektivní smlouvy a zachovat tak pracovní místa. Původně 

odmítavý přístup odborů k institutu otevřených klauzulí se postupně změnil, v současné 

době jej odbory považují za nástroj řízené decentralizace kolektivního vyjednávání a 

respektují jej. 

 Tzv. after-effect (Nachwirkung) kolektivních smluv.  

Kolektivní smlouvy mohou mít platnost i po skončení explicitně uvedené platnosti, a to 

případně až do uzavření nové kolektivní smlouvy. 

 Tzv. podnikové dohody.  

Uzavírat kolektivní smlouvu mohou pouze odbory a zaměstnavatelé. V případě 

podnikové dohody (jejich sjednávání upravuje zákon) jde o ujednání, uzavřené mezi 

individuálním zaměstnavatelem a podnikovou radou, jež však nemůže upravovat 

oblasti tradičně dotčené kolektivní smlouvou (např. mzdy), pokud tuto možnost 

kolektivní smlouva výslovně nestanoví. 

 Podniková rada nejedná jen ve prospěch zaměstnanců.  

Podle zákona podniková rada spolupracuje se zaměstnavatelem na základě vzájemné 

důvěry a v souladu s platnými kolektivními smlouvami, ve spolupráci s odbory a 

zaměstnavatelskými asociacemi působícími ve firmě, a to ve prospěch zaměstnanců i 

podniku. Na rozdíl od odborů tedy nereprezentuje pouze zájmy zaměstnanců. Po 

právní stránce je nezávislá jak na zaměstnavateli, tak na odborech.  

 Stávka a právo na stávku.  

Právo na stávku není obsaženo v ústavě, je však odvozováno od svobody sdružování, 

jež v ústavě zakotvena je (státní zaměstnanci však právo na stávku nemají). 

Realizováno může být výhradně prostřednictvím odborů. Německá úprava pracovně-

právních sporů vychází téměř výlučně z judikatury (základním pramenem práva jsou 

rozhodnutí Spolkového ústavního soudu), přičemž se řeší především otázka legálnosti 

daného kolektivního sporu. Cílem stávky musí být zajištění nebo zlepšení pracovních 



V. Přehled inspirativních prvků sledovaných národních systémů 

 

 

 
 

276 

podmínek (tzn., že politické stávky jsou zakázány, nelegální jsou však i stávky týkající 

se záležitostí, které jsou předmětem platné smlouvy), stávka může být použita pouze 

jako krajní řešení (pokud byl princip krajního řešení dohodnut v kolektivní smlouvě, 

nelze stávku vyhlásit, dokud nebyly vyčerpány všechny možnosti smírného řešení 

sporu) a musí být respektována pravidla fair play. Zaměstnavateli je stávku nutno 

oznámit alespoň týden před jejím konáním, platnost pracovní smlouvy je na dobu 

konání stávky přerušena. Práci stávkujících mohou vykonávat jiní zaměstnanci, jen 

pokud se k jejímu výkonu sami přihlásí. Zaměstnancům, kteří se stávky nezúčastní, 

ale nemohou v jejím důsledku pracovat, není – stejně jako stávkujícím - vyplacena 

mzda.  

 Tzv. smírčí povinnost a rozhodčí smlouvy.  

Tyto smlouvy, uzavírané v řadě odvětví, vymezují rozsah smírčí povinnosti (tj. okruh 

sporných záležitostí, při jejichž řešení jsou sociální partneři povinni se vyvarovat 

uplatnění nátlakových prostředků), případně stanoví oblasti, kde v případě sporu je 

možné použít stávku či výluku. Zmíněná praxe ovlivňuje počet stávek – stávková 

aktivita v Německu ve srovnání s některými jinými zeměmi Evropské unie (např. 

Dánsko, Belgie, Francie) není z hlediska frekvence tak výrazná. 

 Účast zaměstnanců v orgánech společností (viz též koncept spolurozhodo-

vání).  

Právo obsazovat svými zástupci jednu třetinu míst v v dozorčí radě přísluší odborům 

v podnicích s více než 500 zaměstnanci, v podnicích s více než 2000 zaměstnanci 

mohou odbory obsadit jednu polovinu dozorčí rady. Zvláštní úprava je zavedena 

v uhelném průmyslu a v odvětví železa a oceli.  

 

Polsko 

 Nízká míra odborové i zaměstnavatelské organizovanosti.  

Problémem polského sociálního dialogu je relativně nízká odborová organizovanost, a 

to zvláště v malých a středně velkých soukromých podnicích. V porovnání se jinými 

zeměmi EU je nízká i míra zaměstnavatelské organizovanosti. Dalším nepříznivým 

faktorem ovlivňujícím sociální dialog v Polsku (zejména na národní úrovni) je 

provázanost nejvýznamnějších odborových konfederací s politickými stranami. 

 Tripartitní sociální dialog.  

Probíhá na národní úrovni, v odvětvích i regionech, přičem na všech těchto úrovních 

působí příslušné tripartitní struktury.  

 Význam kolektivního vyjednávání pro úpravu pracovněprávních vztahů.  

Kolektivní smlouvy pokrývají pouze minoritní část polských zaměstnanců, rozhodující 

úlohu v oblasti pracovněprávní úpravy kolektivní smlouvy nemají. 

 Minimální počet členů nezbytných pro založení odborů a organizací 

zaměstnavatelů.  

Zákon zajišťuje svobodu sdružování. K založení odborové organizace je třeba alespoň 

10 osob, právní subjektivity organizace nabývá dnem registrace. K založení organizace 

zaměstnavatelů je zapotřebí alespoň 10 zaměstnavatelských subjektů. Zákon výslovně 

přiznává organizacím zaměstnavatelů právo účastnit se kolektivního vyjednávání 

(respektive stanoví povinnost této účasti, je-li iniciátorem kolektivního vyjednávání 

odborová organizace). 
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 Specifika právní úpravy v oblasti kolektivního vjednávání.  

Právo sociálních partnerů svobodně uzavírat kolektivní smlouvy je zakotveno v ústavě. 

Zákon umožňuje zahájit kolektivní vyjednávání jak zaměstnavateli, tak kterékoliv 

z odborových organizací, jež u něj působí, přičemž při jednání musí být stanovena 

nejdéle třicetidenní lhůta, během níž se mohou k vyjednávání připojit další odborové 

organizace působící u zaměstnavatele. Podmínkou uzavření kolektivní smlouvy je 

účast alespoň jedné reprezentativní odborové organizace při vyjednávání, respektive 

společný postup všech zúčastněných reprezentativních odborových organizací. Zákoník 

práce vymezuje okruh otázek, které nemohou být předmětem kolektivních smluv. 

Zaměstnavatel může v případě závažných finančních potíží a za předpokladu, že 

k tomu obdrží souhlas od odborových organizací, jež smlouvu uzavřely, pozastavit 

platnost kolektivní smlouvy až na dobu tří let. Zavedena je registrace uzavřených 

kolektivních smluv. 

 Vztah kolektivní a pracovní smlouvy tzv. oznámení o zrušení podmínek 

pracovní smlouvy.  

Pokud kolektivní smlouva nabízí zároveň lepší i horší podmínky než pracovní smlouva, 

platí automaticky pro zaměstnance výhodnější ustanovení. Zaměstnavatel však může 

pracovní smlouvu upravit tak, aby byla v souladu s méně výhodnými ustanoveními 

platné kolektivní smlouvy, a to formou oznámení o zrušení podmínek pracovní 

smlouvy. Touto cestou může zaměstnavatel změnit obsah pracovní smlouvy po 

uplynutí příslušné výpovědní doby. 

 Oprávnění uzavřít kolektivní smlouvu vyššího stupně.  

Tuto smlouvu mohou sjednat pouze organizace sociálních partnerů působící na 

příslušné úrovni. Odborová konfederace působící na národní úrovni ji může uzavřít, je-

li k jednání přizvána formou opodstatněné písemné žádosti ze strany alespoň jedné 

členské odborové organizace oprávněné se příslušného kolektivního vyjednávání 

zúčastnit (v takovém případě odborová konfederace ani nesmí účast při vyjednávání 

odmítnout). 

 Požadavek reprezentativity a její kritéria pro účely sjednávání 

kolektivních smluv.  

Pro účely reprezentativity národní odborové konfederace zákon stanoví, že musí 

zastupovat více než 300 000 zaměstnanců. Národní organizace zaměstnavatelů musí 

zastupovat podniky, jež zaměstnávají v souhrnu více než 300 000 zaměstnanců. 

Kromě toho musí reprezentativní organizace sociálních partnerů na národní úrovni 

působit v celostátním rozsahu a být aktivní alespoň v jedné polovině všech oblastí 

národního hospodářství, jež jsou na seznamu Polské klasifikace činností. Pro účely 

uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně je za reprezentativní považována odborová 

organizace, která zastupuje alespoň 10 % z celkového počtu zaměstnanců, na něž se 

má smlouva vztahovat (nikoliv však méně než 1000 zaměstnanců), případně odborová 

organizace, jež zastupuje nejvíce zaměstnanců působících v oblasti, pro niž je 

kolektivní smlouva sjednána. Podnikové kolektivní smlouvy mohou sjednat pouze 

příslušní zaměstnavatelé a odbory působící v daném podniku. Organizačně nadřazené 

odborové organizace se kolektivního vyjednávání na podniku účastnit nemohou. Pokud 

jde o reprezentativitu odborových organizací na podnikové úrovni, je za reprezentativní 

považována členská organizace reprezentativní národní odborové konfederace, pří-

padně odborová organizace zastupující u zaměstnavatele alespoň 10 % všech zaměst-

nanců. Pokud žádná z odborových organizací s takto vymezenou reprezentativitou u 

zaměstnavatele nepůsobí, je za reprezentativní pokládána odborová organizace 

zastupující u něj největší počet zaměstnanců. 
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 K rozšiřování kolektivních smluv nedochází, přestože je mechanismus 

extenzí k dispozici.  

K rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně může dojít na základě žádosti 

smluvních stran. O žádosti rozhoduje mnistr práce a sociálních věcí, který může 

závaznost smlouvy nebo její části rozšířit (nařízením) na zaměstnance vykonávající 

stejnou nebo obdobnou činnost jako zaměstnanci, na něž se daná kolektivní smlouva 

vyššího stupně vztahuje přímo. Extenze by měla být podmíněna důležitým sociálním 

zájmem a rozhodnutí o ní by měly předcházet konzultace se zaměstnavateli, na něž se 

má vztahovat, jakož i s odborovými organizacemi v těchto podnicích. V praxi však 

v Polsku k rozšíření kolektivní smlouvy vyššího stupně doposud nedošlo, což je jeden z 

důvodů  jejich omezeného vlivu na pracovní podmínky. 

 Právní úprava kolektivních sporů.  

Zákon definuje kolektivní spory jako spory, které vedou zaměstnanci se zaměstna-

vatelem, respektive zaměstnavateli, ohledně pracovních podmínek, mezd, sociálních 

výhod a odborových práv a svobod. Stávku zákon vymezuje jako kolektivní přerušení 

práce zaměstnanci s cílem vyřešit spor se zaměstnavatelem ve výše uvedených 

záležitostech. Právo organizovat stávky náleží pouze odborovým organizacím, zaměst-

nanci mají právo účastnit se stávek. K vyhlášení stávky může dojít za podmínky, že 

byly vyčerpány zákonem stanovené způsoby řešení kolektivních pracovních sporů. 

Stávky nemohou být zaměřeny proti veřejným orgánům - stávkovat nesmějí 

zaměstnanci státních orgánů, veřejné správy, státních zastupitelství a soudů. Zúčastnit 

se stávky nesmějí zaměstnanci v profesích souvisejících s lidskými životy a zdravím 

nebo s bezpečností státu. Stávky nesmějí být zaměřeny proti zaměstnavatelům, na 

něž se vztahuje platná kolektivní smlouva.  

 Tzv. sociální inspekce práce.  

Odborové organizace na podnicích organizují volby zástupců zaměstnanců do sociální 

inspekce práce, která dohlíží na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a sleduje i dodržování pracovněprávních předpisů a plnění kolektivních smluv. 

Inspektorem práce se může stát pouze zaměstnanec podniku nezastávající 

manažerskou pozici. Zaznamená-li inspektor na pracovišti v oblasti své působnosti 

nedostatek, doporučí zaměstnavateli, aby jej odstranil. Pokud jde o závažný 

nedostatek a zaměstnavatel doporučení k odstranění nevyhoví, může inspektor vydat 

doporučení k zastavení práce (zároveň musí informovat odborovou organizaci). 

Zaměstnavatel je povinen jednat v souladu s doporučením zastavit práci, je-li však 

přesvědčen o jeho neopodstatněnosti, může podat námitku ke státnímu orgánu 

odpovědnému za dohled nad dodržováním pracovněprávních předpisů. 

 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností.  

Zaměstnanci v podnicích procházejících procesem privatizace disponují ze zákona 

právem volit dvě pětiny členů dozorčí rady za předpokladu, že je stát držitelem 

nadpolovičního podílu akcií. Pokud stát držitelem stanoveného podílu akcií již není, 

mají zaměstnanci právo volit 2 členy ze šestičlenné dozorčí rady, 3 členy ze sedmi až 

desetičlenné a 4 členy z 11 členné a početněší dozorčí rady. V podnicích s více než 500 

zaměstnanci volí zaměstnanci také 1 člena správní rady. 
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Rakousko 

 Koncept sociálního partnerství.  

Princip sociálního partnerství, který je považován za charakteristický rys rakouského 

sociálního dialogu, představuje neformální a úzkou spolupráci mezi zástupci zaměst-

navatelů a zástupci zaměstnanců. Sociální partnerství není legislativně zakotveno, má 

však v zemi dlouholetou historii a souvisí s tradiční snahou rakouské politické 

reprezentace podporovat součinnost sociálních partnerů a jejich dialog s cílem vyhnout 

se sociálním sporům. Všeobecně je širokému uplatňování tohoto konceptu přičítána 

vysoká míra stability rakouského systému kolektivního vyjednávání včetně vysoké 

míry pokrytí kolektivními smlouvami a minimálního výskytu stávek.  

 Členění zaměstnanců na tzv. bílé a modré límečky a jeho důsledky 

v systému sociálního dialogu.  

Jde o charakteristický rys rakouského pracovního práva, jež pro potřebu úpravy 

pracovních podmínek člení zaměstnance do uvedených dvou skupin (rozhodujícím 

kritériem je povaha vykonávané profese). Tato skutečnost se promítá i do oblasti 

sociálního dialogu, neboť kategorie bílých límečků (zhruba řečeno zaměstnanci 

v administrativních a technických profesích) a modrých límečků (v zásadě zaměstnanci 

v manuálních profesích) se liší v odborovém zastoupení – v Rakousku působí odbory 

se skladbou členské základny orientovanou podle uvedených skupin. Rovněž podnikové 

rady zastupují zaměstnance ve skupině modrých nebo bílých límečků. 

 Oprávnění Hospodářské komory a Pracovní komory kolektivně 

vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.  

Tuto pravomoc mají obě organizace ze zákona. Odborové organizace a zaměstnavatel-

ské asociace mohou uzavírat kolektivní smlouvy, jen pokud to schválí Spolkový 

arbitrážní úřad, který posuzuje reprezentativitu organizace na základě četnosti její 

členské základny (předpokladem je dobrovolné členství), územní působnosti a 

nezávislosti. Cílem je zajistit, aby kolektivní smlouvy sjednávaly pouze dostatečně 

silné a významné organizace.  

 Povinné členství zaměstnavatelů v Hospodářské komoře.  

Důsledkem této legislativní úpravy je mimo jiné vysoké pokrytí kolektivními 

smlouvami. Kolektivní smlouvu uzavírá na straně zaměstnavatelů nejčastěji 

Hospodářská komora, respektive její organizační složka. Vzhledem k povinné registraci 

firem u komory se na zaměstnavatele automaticky vztahují příslušné kolektivní 

smlouvy uzavřené Hospodářskou komorou v daném odvětví. Některé dobrovolné 

asociace zaměstnavatelů mají sice oprávnění kolektivní smlouvu uzavřít, ale až na 

některé výjimky (např. v odvětví peněžnictví) toto právo neuplatňují.  

 Povinné členství zaměstnanců v Pracovní komoře (s výjimkou 

zaměstnanců zemědělství a veřejné správy).  

Pracovní komora hájí zájmy zaměstnanců a spotřebitelů. Přestože ze zákona může 

uzavírat kolektivní smlouvy, nevyužívá této možnosti a kolektivního vyjednávání se 

zpravidla neúčastní (za zaměstnance sjednává kolektivní smlouvy nejčastěji Rakouský 

odborový svaz). 

 Minimální mzdu nestanoví zákon, ale kolektivní smlouva pro dané 

odvětví.  

V roce 2009 prosadila Hospodářská komora spolu s odbory v rámci odvětvového 

vyjednávání jednotnou výši minimální mzdy a od té doby je dohodnutá mzdová sazba 
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považována za minimální mzdu v celém Rakousku. Sjednaná minimální mzda může 

být ještě navýšena v podnikové dohodě. 

 Tzv. generální kolektivní smlouva.  

Kromě odvětvových kolektivních smluv umožňuje zákon uzavřít i tzv. generální 

kolektivní smlouvu, tj. kolektivní smlouvu na vrcholové úrovni. Tato ujednání, 

pokrývající prakticky celý soukromý sektor a upravující nejzávažnější témata, jsou 

však uzavírána jen výjimečně. 

 Mechanismus rozšiřování závaznosti kolektivních smluv.  

Postup při extenzi kolektivních smluv je upraven zákonem, v praxi však vzhledem k 

povinnému členství firem v Hospodářské komoře není rozšiřování závaznosti příliš 

významné a přichází v úvahu pouze ve dvou případech. Jednak pokud je sektorová 

kolektivní smlouva uzavřena na straně zaměstnavatele organizací s dobrovolným 

členstvím (nikoliv tedy Hospodářskou komorou) a nevztahuje se proto na ty 

zaměstnavatele v sektoru, kteří nejsou členy organizace, nebo pokud je působnost 

kolektivní smlouvy omezena na spolkovou zemi a má být rozšířena i na regiony, kde 

žádná kolektivní smlouva uzavřena není. Návrh na extenzi kolektivní smlouvy nebo její 

části předkládá jedna nebo obě smluvní strany, a to jménem zaměstnavatelů, 

respektive zaměstnanců, na něž by měla být závaznost smlouvy rozšířena. Příslušný 

pro rozhodování o extenzích je Spolkový arbitrážní úřad, který musí návrhu na extenzi 

při splnění stanovených podmínek vyhovět. 

 Tzv. podniková dohoda.  

Zaměstnavatel může s podnikovou radou uzavřít podnikovou dohodu. Takové ujednání 

však upravuje pouze oblasti stanovené zákonem nebo odvětvovou kolektivní smlouvou 

(v kolektivní smlouvě bývají obvykle specifikovány oblasti, jež podléhají úpravě 

podnikovou dohodou). Podnikové dohody jsou ekvivalentem podnikových kolektivnch 

smluv, jež v Rakousku sjednávány nejsou.  

 Neexistence právní úpravy práva na stávku, řešení problematiky 

kolektivní akce.  

Právo na stávku ústava ani zákonná úprava nezná. Přestože v této oblasti není 

k dispozici ani judikatura Nejvyššího soudu, jsou kolektivní akce tradičně tolerovány. 

Rakouská teorie práva rozeznává různé typy stávek, vzhledem k mizivému počtu 

stávek však tato typologie svým významem nepřesahuje akademický rámec. Kolektivní 

smlouvy implikují smluvní povinnost zdržet se kolektivní akce ve vztahu ke všem 

záležitostem upraveným pracovní smlouvou. Účast na kolektivní akci (ať už legální či 

nikoliv) je také považována za porušení pracovní smlouvy. Stávka, která není 

zaměřena proti zaměstnavateli, ale má jiné cíle, např. politická nebo solidární stávka, 

není legální. Nezákonná je rovněž kolektivní akce, pro niž nebyl přiměřený důvod. 

Pokud dojde ke stávce, není v jejím průběhu možné nahrazovat stávkující agenturními 

zaměstnanci nebo nezaměstnanými registrovanými na úřadech práce. Není také 

povoleno zaměstnance převádět od jiných firem. Cizincům, pokud by měli nahradit 

stávkující zaměstnance, nelze vydat pracovní povolení. 

 Účast zástupců zaměstnanců v orgánech společností.  

Podniková rada má právo obsadit jednu třetinu dozorčí rady akciové společnosti a 

jednu třetinu dozorčí rady společnosti s ručením omezeným s alespoň 300 zaměst-

nanci. Tito zástupci zaměstnanců disponují stejnými právy a povinnostmi jako ostatní 

členové dozorčí rady, za svou účast v dozorčí radě ale nejsou odměňováni. 
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Slovensko 

 Koaliční právo. 

Právo svobodně se sdružovat zaručuje ústava. Jednotlivé odborové organizace a 

organizace zaměstnavatelů mohou uzavírat písemné dohody o spolupráci, které vedou 

k zakládání odborových nebo zaměstnavatelských svazů, jež jsou stejně jako 

odborové organizace na podnikové úrovni evidovány ministerstvem vnitra. 

 Právo na kolektivní vyjednávání.  

Je zaručeno ústavou. 

 Výjimky z principu výhodnosti  

Princip výhodnosti pro zaměstnance, který v obecné rovině právní úprava při vymezení 

hierarchie zákon - kolektivní smlouva - pracovní smlouva kodifikuje, je oslaben 

zákonným ustanovením, jež v přesně vymezených případech umožňuje sjednat 

v kolektivní smlouvě i méně výhodné podmínky, než jaké stanoví zákon. 

 Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnaneckou radou, případně 

zaměstnaneckým důvěrníkem.  

Kolektivní vyjednávání doposud bylo a v zásadě stále je doménou odborových 

organizací. Za určitý průlom lze však považovat právní úpravu, jež umožňuje počínaje 

měsícem září 2011 uzavřít mezi zaměstnaneckou radou, respektive zaměstnaneckým 

důvěrníkem a zaměstnavatelem, u něhož nepůsobí odborová organizace, dohodu 

s obsahem jako u kolektivní smlouvy (pracovní a mzdové podmínky, jakož i podmínky 

zaměstnávání lze dohodou sjednat v rozsahu, v němž mohou být upraveny v kolektiv-

ních smlouvách). Zaměstnanecká rada a zaměstnanecký důvěrník mohou plnění 

dohody kontrolovat, na rozdíl od odborové organizace však tito zástupci zaměstnanců 

nedisponují právní subjektivitou, takže uzavřená dohoda sama o sobě postrádá právní 

závaznost. Absenci právní závaznosti se zákonodárce pokusil překlenout ustanovením, 

že zaměstnavatel nemůže v pracovní smlouvě nebo při změně pracovní smlouvy 

poskytovat méně výhodné podmínky, než byly sjednány ve zmíněné dohodě. Nároky 

(práva) vyplývající z dohody však mohou být uplatňovány a uspokojovány pouze 

v rozsahu sjednaném v pracovní smlouvě. 

 Odborová reprezentativnost. 

Podniková kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance u zaměstnavatele, 

bez ohledu na jejich případné členství v odborové organizaci, která podnikovou 

kolektivní smlouvu uzavřela. Nová právní úprava účinná od počátku září 2011 však 

stanoví, že májí-li odbory u zaměstnavatele zastupovat všechny zaměstnance, musí 

prokázat, že sdružují alespoň 30 % všech zaměstnanců působících u zaměstnavatele, 

a tuto skutečnost doložit na vyžádání zaměstnavatele (uplatněné nejpozději do 30 dnů 

ode dne, kdy zaměstnavatel obdržel písemnou informaci, že u něj odbory zahájily své 

působení). Pokud jde o odborové organizace, které ke dni 1. září 2011 již u 

zaměstnavatele působily, do konce roku 2012 se jejich právo zastupovat všechny 

zaměstnance posuzuje podle staré právní úpravy. 

 Řešení odborové plurality.  

Pokud u zaměstnavatele působí více odborových organizací a nedohodnou se na 

společném postupu při uzavírání kolektivní smlouvy, je zaměstnavatel oprávněn 

uzavřít kolektivní smlouvu s nejpočetnější odborovou organizací nebo s odborovými 

organizacemi, jejichž úhrnný počet členů je vyšší než počet členů největší odborové 

organizace. Tato úprava platí i pro uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. 
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 Doba platnosti kolektivních smluv. 

Není-li v kolektivní smlouvě explicitně stanovena doba platnosti, předpokládá se, že 

smlouva byla uzavřena na období jednoho roku. 

 Tři typy kolektivních smluv vyššího stupně.  

U kolektivních smluv vyššího stupně zákon rozlišuje tři typy, a to smlouvu uzavřenou 

mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací zaměstnavatelů pro větší 

počet zaměstnavatelů, kolektivní smlouvu sjednanou mezi příslušným vyšším 

odborovým orgánem a státem (kolektivní smlouva vyššího stupně ve státní službě), a 

konečně kolektivní smlouvu uzavřenou mezi příslušným vyšším odborovým orgánem, 

vládou pověřenými zástupci a reprezentativními zástupci zaměstnavatelů (kolektivní 

smlouva vyššího stupně pro sektor veřejné služby). Kolektivní smlouvy vyššího stupně 

musí obsahovat seznam všech subjektů na straně zaměstnavatelů, za něž byly 

uzavřeny. Ve vztahu ke státním zaměstnancům jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně 

uzavírány mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a státem, přičemž za stát tuto 

smlouvu sjednávají a podepisují osoby ad hoc pověřené vládou (jsou jimi zpravidla 

ministr práce, sociálních věcí a rodiny, ministr financí a ministr vnitra). Ve vztahu 

k zaměstnancům, kteří vykonávají práci ve veřejném zájmu, jsou kolektivní smlouvy 

vyššího stupně uzavírány mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a vládou 

pověřenými zástupci a reprezentativními zástupci zaměstnavatelů (zpravidla jde o 

ministry práce, financí, vnitra, školství a zdravotnictví), přičemž reprezentativními 

zástupci zaměstnavatelů jsou i Sdružení měst a obcí Slovenska, případně také 

samosprávné kraje. 

 Působnost kolektivních smluv vyššího stupně. 

Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná pro zaměstnavatele sdružené 

v organizaci zaměstnavatelů, která kolektivní smlouvu uzavřela, pokud kód statistické 

klasifikace ekonomických činností těchto zaměstnavatelů na úrovni skupiny je stejný 

jako označení odvětví, pro něž je smlouva uzavřena, a pokud pro tyto zaměstnavatele 

není závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. Kolektivní smlouva vyššího 

stupně je závazná i pro zaměstnavatele, který není členem organizace zaměstnavatelů, 

jež smlouvu uzavřela, pokud zaměstnavatel požádá smluvní strany o přistoupení ke 

smlouvě a smluvní strany s přistoupením souhlasí. Kolektivní smlouva vyššího stupně 

může případně být závazná i pro zaměstnavatele v daném odvětví z titulu její extenze. 

 Souhlas zaměstnavatele jako podmínka pro extenzi kolektivní smlouvy. 

Od roku 2011 může k extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně na zaměstnavatele 

v odvětví, v němž je tato smlouva uzavřena, dojít jen se souhlasem dotčených 

zaměstnavatelů.  

 Podnět k extenzi kolektivní smlouvy. 

Podnět k rozšíření kolektivní smlouvy vyššího stupně dávají smluvní strany, a to 

společným písemným návrhem na její extenzi. 

 Příspěvek na úhradu nákladů spojených s kolektivním vyjednáváním. 

Náklady spojené s kolektivním vyjednáváním a uzavíráním kolektivních smluv nesou 

pouze členové odborů (přestože se uzavřené kolektivní smlouvy vztahují na všechny 

zaměstnance u zaměstnavatele). Z tohoto důvodu zákon umožnil poskytování 

příspěvku zaměstnavatele na úhradu nákladů odborové organizace spojených 

s kolektivním vyjednáváním.  
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 Kolektivní spory. 

Kolektivní spory o uzavření kolektivní smlouvy a o plnění závazků z kolektivní smlouvy, 

z nichž nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, se řeší řízením před mediátorem 

případně rozhodcem. Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani na základě řízení 

před zprostředkovatelem, může být jako krajní prostředek ve sporu o její uzavření 

vyhlášena odborovou organizací stávka. Právo na stávku je zaručeno ústavou s tím, že 

podmínky stanoví zákon. Zákonem je upravena stávka ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy533. Stávku je možné vyhlásit, jestliže s ní souhlasí nadpoloviční většina 

hlasujících zaměstnanců, jichž se má tato kolektivní smlouva týkat, za předpokladu, že 

se hlasování účastní alespoň polovina všech zaměstnanců. Zaměstnavatel, organizace 

zaměstnavatelů nebo prokurátor mohou podat návrh na určení nezákonnosti stávky ke 

krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo příslušný odborový orgán, proti němuž 

tento návrh směřuje. Jestliže soud rozhodne, že stávka je nezákonná, pokládá se 

účast zaměstnance na stávce za neomluvenou pracovní absenci, jež je důvodem pro 

ukončení pracovního poměru bez nároku na odstupné, a odborová organizace, jejíž 

orgán stávku vyhlásil, odpovídá zaměstnavateli za škodu, která mu v důsledku stávky 

vznikla.  

 Tripartitní sociální dialog na národní úrovni. 

Právní úprava národní tripartity je provedena zákonem. 

 Zástupci zaměstnanců v orgánech společností. 

Právo volit své zástupce mají zaměstnanci pouze do dozorčích rad akciových 

společností, pokud společnost zaměstnává v době volby členů jednotlivých orgánů více 

než 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Právní úprava stanoví, že členové dozorčí 

rada takové akciové společnosti musí být alespoň z jedné třetiny voleni (případně 

odvoláváni) zaměstnanci společnosti (zbývající dvě třetiny členů dozorčí rady volí a 

odvolává valná hromada společnosti). Stanovy společnosti mohou určit i vyšší počet 

členů dozorčí rady volených zaměstnanci, ne však vyšší, než je počet členů volených 

valnou hromadou. Volby členů dozorčí rady za zaměstnance organizuje představenstvo 

v součinnosti s odborovou organizací. Jestliže ve firmě nepůsobí odborová organizace, 

organizuje volby představenstvo spolu se zaměstnanci, kteří jsou k volbě oprávněni. 

Volba nebo odvolání členů dozorčí rady za zaměstnance jsou platné, pokud se pro ně 

vysovila alespoň jedna polovina oprávněných voličů nebo jejich zástupců. 

 

Velká Británie 

 Charakteristické rysy britského systému sociálního dialogu.  

Patří k nim neuspořádaná struktura úrovní kolektivního vyjednávání, tj. existence 

paralelního vyjednávání s různou mírou decentralizace (žádná z kolektivních smluv 

uzavřených na různých úrovních nemá prioritu), absence právní úpravy v oblasti 

sdružování zaměstnavatelů a minimální míra regulace působení odborů prostřednictvím 

pozitivních práv, neformální charakter vztahů mezi sociálními partnery (např. kolektivní 

smlouva může mít i ústní formu), neexistence komplexního právního ukotvení 

kolektivních smluv, nižší míra pracovněprávní ochrany zaměstnanců a relativně malý 

rozsah státních intervencí.  

                                                           
533 Otázkou právního výkladu tedy zůstává legálnost stávek vyhlášených a konaných z jiných důvodů než ve 
sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 
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Jednou z tendencí současného britského systému sociálního dialogu je slučování 

odborových organizací v důsledku poklesu členské základny. Původně byl tento proces 

motivován snahou o upevnění pozice a navýšení disponibilních zdrojů, v posledních 

letech je cílem slučujících se organizací přežít v podmínkách poklesu počtu členů a 

všeobecných finančních těžkostí. Pro zaměstnavatele je slučování odborových 

organizací vítanou okolností už proto, že nutnost paralelního vyjednávání s více 

odborovými organizacemi je považována za zdroj konfliktů a problémů. 

Typickým rysem britského systému je i skutečnost, že ke kolektivnímu vyjednávání 

dochází častěji v nadnárodních společnostech než v britských soukromých firmách. 

V některých odvětvích sehrávají nadnárodní společnosti rozhodující úlohu v kolektivním 

vyjednávání, přičemž mzdy a další pracovní podmínky vyjednané v těchto společnos-

tech představují referenční rámec pro danou oblast pracovních vztahů.  

 Vysoká míra decentralizace kolektivního vyjednávání.  

Značná míra decentralizace vyjednávání spolu s malým rozsahem koordinace postupu 

jednotlivých organizací zaměstnanců i zaměstnavatelů mají za následek silně 

konkurenční prostředí sociálního dialogu ve snaze o získání politického vlivu. Obecně i 

přes neexistenci formálních mechanismů pro koordinaci kolektivního vyjednávání si ale 

zaměstnavatelé i odbory v různých odvětvích poskytují informace o dosažených 

ujednáních a dokážou tak získat přehled o standardní úrovni mezd a dalších 

pracovních podmínek pro kolektivní vyjednávání. 

 Uznávání odborů.  

Obdobně jako v Irsku dochází i ve Velké Británii ke kolektivnímu vyjednávání pouze za 

předpokladu, že zaměstnavatel uzná odborovou organizaci a akceptuje ji jako partnera 

pro kolektivní vyjednávání. Přestože bylo již před lety uzákoněno právo odborů 

kolektivně vyjednávat v podnicích, kde odbory disponují většinovou podporou, přistu-

pují sociální partneři k využití zákonem stanovené procedury velmi zřídka a dohody 

mezi zaměstnavateli a odbory o uznání odborové oranizace na pracovišti bývají obvykle 

uzavírány jen na neformální bázi (v takovém případě ovšem nejsou právně závazné a 

mohou být kdykoli vypovězeny). Pokud zaměstnavatel uzná odborovou organizaci jako 

jediného zástupce zaměstnanců pro kolektivní vyjednávání, má pouze tato organizace 

právo kolektivně vyjednávat a je také jediným partnerem zaměstnavatele pro 

uzavírání kolektivních smluv. Po dobu tří let rovněž disponuje právem na informace a 

příslušní odboroví funkcionáři mají nárok na placené volno pro výkon odborové funkce 

včetně účasti při kolektivním vyjednávání.  

 Kolektivní vyjednávání se řídí zejména soukromým smluvním právem.  

Tento stav je výsledkem dvou protikladných tradic, tradice organizovaného sociálního 

dialogu mezi vládou a sociálními partnery a ideálu svobodného trhu. 

 Rozhodující je zákon.  

Kolektivní smlouvy musí respektovat právní rámec regulující pracovní podmínky a 

pouze výjimečně se mohou odchylovat od zákonných ustanovení v neprospěch 

zaměstnanců. Např. pro zaměstnavatele v insolvenci zákon umožňuje dohodnout 

z pohledu zaměstnanců méně výhodné pracovní podmínky v oblasti mezd či pracovní 

doby, pokud přijatá opatření mají vést k zachování pracovních míst. Ujednání o 

možnosti odchýlit se od platné právní úpravy platí po dobu trvání situace, v jejímž 

důsledku nárok na výjimku (ze zákona) vznikl. 

  



V. Přehled inspirativních prvků sledovaných národních systémů 

 

 

 

285 

 Nedostatek právní závaznosti kolektivních smluv.  

Absence právní závaznosti kolektivních smluv souvisí s liberální tradicí státní 

neintervence do sféry vztahů mezi sociálními partnery. Respektování sjednaných 

kolektivních smluv je v tomto pojetí pouze otázkou etiky smluvních stran. Podmínky 

vymezené v kolektivních smlouvách jsou nicméně běžnou součástí pracovních smluv 

z tohoto titulu mohou být soudně vymáhány jednotlivými zaměstnanci. Vymahatelná 

touto cestou nejsou ovšem všechna ujednání obsažená v kolektivních smlouvách, 

nýbrž pouze ta ustanovení, jež jsou považována za součást individuálních práv 

zaměstnance (naopak nelze vymáhat práva kolektivní, např. pravidla pro hromadné 

propouštění, kolektivní projednání apod.). Plnění kolektivní smlouvy jako takové může 

být vymahatelné pouze za podmínky, že obsahuje písemné ujednání o vymahatelnosti 

– s tím se lze v praxi setkat ale jen naprosto výjimečně. 

 Systém nezná institut extenze kolektivních smluv.  

Mechanismy rozšiřování nejsou zavedeny (závaznost většiny kolektivních smluv nelze 

rozšířit už s ohledem na absenci jejich právní závaznosti). 

 Uzavírání kolektivních smluv na nižší než podnikové úrovni.  

Jde obvykle o neformální smlouvy sjednané mezi zástupci odborů a nižšími vedoucími 

zaměstnanci.  

 Klesající počet kolektivních akcí, slabá právní ochrana stávkujících 

zaměstnanců.  

Jedním z důsledků neformálního charakteru britského systému kolektivního vyjedná-

vání je skutečnost, že kolektivní pracovní spory nemohou být řešeny soudní cestou. 

Nástrojem k vymáhání smluvních závazků jsou spíše kolektivní nátlakové akce, 

případně mohou zúčastněné strany využít institutu smírčího řízení (řešení kolektivních 

pracovních sporů týkajících se uznávání odborů, poskytování informací ke kolektivnímu 

vyjednávání, informování a projednání se zaměstnanci apod. je v kompetenci Ústřední 

smírčí komise).  

Počet kolektivních akcí dlouhodobě klesá, což je přičítáno poklesu odborové 

organizovanosti a zavedení právní úpravy omezující pravomoci odborů při organizaci 

těchto akcí. Úprava stávkového práva je provedena zákonem. Odbory mají povinnost 

před zahájením stávky uspořádat tajné hlasování (podle zákona musí probehnout 

poštou), získat pro stávku nadpoloviční většinu zaměstnanců a informovat o ní 

v předstihu zaměstnavatele. Politická ani solidární stávka není legální. V případě 

nelegální stávky musí organizátor uhradit zaměstnavateli způsobené škody.  

V Británii není právo na stávku základním občanským právem. Účast na stávce je 

považována za hrubé porušení pracovní smlouvy, což zaměstnavatele opravňuje 

k propuštění stávkujícího zaměstnance po uplynutí zákonné ochranné lhůty (ze zákona 

je propuštění zaměstnance pokládáno za neoprávněné, pokud k propuštění došlo do 

12 týdnů od začátku legální kolektivní akce).  

 Neexistence práva na zastoupení zaměstnanců v orgánech společností.  

Britské právo sice nebrání realizaci jakýchkoli požadovaných opatření směřujících 

k zastoupení zaměstnanců v orgánech společností, zákonné právo opravňující volit 

zástupce do představenstev soukromých společností však zaměstnanci (respektive 

odbory) nemají. 
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Z výzkumného pohledu je problematika sociálního dialogu mimořádně obsáhlou 

a tematicky široce strukturovanou oblastí. Zatímco však existuje řada analytických i 

syntetických studií a výzkumných prací zaměřených na různé aspekty sociálního 

dialogu a kolektivního vyjednávání v ČR, chyběl v českém kontextu do značné míry 

komparativní pohled na tuto problematiku z širšího hlediska, zahrnujícího i další 

národní systémy sociálního dialogu v Evropě. Tuto mezeru v dosavadním výzkumu 

nemohla zcela zaplnit ani tato výzkumná práce, už proto ne, že se soustřeďuje pouze 

na omezený okruh vybraných evropských zemí a stranou pozornosti zůstaly tak 

významné modely, jako jsou systémy uplatňované ve skandinávských zemích, např. 

dánský. K předkládané práci je podle našeho názoru třeba přistupovat spíše jako k 

úvodní sondě, jejímž prvořadým cílem je informovat o stěžejních formativních rysech 

a principech vybraných evropských národních systémů sociálního dialogu a kolektivního 

vyjednávání. Důraz byl od počátku položen na relativně zevrubný popis národního 

systémového rámce a specifické rysy uplatněných přístupů a řešení a tomuto hledisku 

byla podřízena metodologie i obsahová struktura.  

V souladu s plošným působením řady společných strukturních faktorů (politický 

systém parlamentní demokracie a sociálně ekonomický rámec založený na svobodném 

podnikání a volné soutěži, členství v Evropské unii a s tím související vliv evropské 

legislativy, svoboda odborového a zaměstnavatelského sdružování a existence sociál-

ních partnerů na všech úrovních ekonomického působení, atd.) se konstitutivní prvky 

žádného ze sledovaných národních systémů (v zásadě včetně britského i irského) 

sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání nevymykají z dlouhodobě poměrně 

stabilního evropského standardu. Ve všech sedmi sledovaných zemích představuje 

sociální dialog a kolektivní vyjednávání běžně využívanou formu regulace ve vztahu k 

odměňování, rozsahu a rozvržení pracovní doby, jakož i dalším pracovním podmínkám.  

Pokud na jedné straně platí, co již bylo v této zprávě uvedeno výše534, že totiž 

někdy i protichůdná, vesměs však historicky podmíněná systémová řešení, 

uplatňovaná ve sledovaných zemích k dosažení téhož cíle, mohou vést k žádoucím 

výsledkům, pozorujeme v některých případech i opak: jestliže dva činí totéž, nemusí 

výsledek být tentýž. V této souvislosti se nabízí příklad Francie, kde ingerence státu 

přispívají k dynamice vývoje systému sociálního dialogu, a naproti tomu Slovenska, 

kde výměny politické reprezentace jsou následovány pravidelně se opakujícími 

protichůdnými úpravami pracovního práva v závislosti na politické orientaci vlády. 

 Přes zmíněná společná elementární východiska tak srovnání sledovaných 

národních systémů i letmý přehled jejich inspirativních prvků ukazují podle našeho 

názoru především, jak neobyčejně bohatý je rejstřík různých systémových řešení 

uplatňovaných v Evropě při dotváření národních modelů sociálního dialogu a 

kolektivního vyjednávání. Každý národní systém odráží specifické historické zkušenosti 

a vykazuje odlišné charakteristiky. Různorodé jsou institucionální rámce sociálního 

dialogu a jejich funkčnost, parametrické vlastnosti národních struktur sociálních 

partnerů včetně míry institucionalizace a centralizace, i míra pokrytí kolektivním 

vyjednáváním.  

 

                                                           
534 V kap. V. Přehled inspirativních prvků sledovaných národních systémů. 
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 To se netýká jen sféry bipartitního sociálního dialogu. Pokud jde o tripartitně 

vedený sociální dialog (zejména na úrovni národní tripartity), shledáváme ve 

sledovaných zemích různá institucionální uspořádání lišící se mírou příležitosti, jakou 

poskytují zúčastněným sociálním partnerům k ovlivňování veřejných záležitostí. Škála 

uplatněných řešení sahá od Velké Británie, kde nedochází ke spolurozhodování ze 

strany národních organizací zaměstnavatelů a odborových konfederací o otázkách 

veřejného zájmu a kde také vláda jen výjimečně zasahuje do oblasti sociálního dialogu 

a kolektivního vyjednávání, až po rakouský, případně německý systém se zcela 

opačnou (tj. neokorporativistickou) charakteristikou. Jestliže ve Velké Británii institu-

cionální zabezpečení sociálního dialogu na národní úrovni chybí, takže lze hovořit o 

skutečné absenci formálních možností k ovlivnění vrcholového rozhodovacího 

procesu535, disponuje rakouský národní systém vysokým stupněm institucionalizace a 

centralizace sociálních partnerů a letitou tradicí jejich širokého zapojení do procesů 

„policy concertation“.  

 Mezi oběma krajními póly, tj. Velkou Británií a Rakouskem, se pak nacházejí 

ostatní sledované země. I mezi nimi jsou značné rozdíly, jež nespočívají jen v intenzitě 

a významu sociálního dialogu, ale také např. v důrazu kladeném na konsenzus mezi 

sociálními partnery (tento důraz je typický pro neokorporativistický rakouský nebo 

německý model, naopak v Británii nebo ve Francii se sociální dialog více vyznačuje 

konfrontačními rysy).  

 Podoba sociálního dialogu včetně pozice sociálních partnerů a převažující styl, 

jakým vedou sociální dialog, záleží do značné míry na historické tradici a politické 

kultuře dané země. I mezi tzv. „starými“ členy EU ve skupině 7 sledovaných zemí 

najdeme jak státy s bohatou historií sociálního partnerství (Německo, Rakousko, 

Francie), tak země jen s relativně krátkou tradicí v této oblasti (Irsko).  

 Reálný význam a vliv sociálního dialogu však nelze hodnotit pouze z pohledu 

jeho institucionálního zakotvení nebo legislativního vymezení. Nezastupitelné v tomto 

ohledu jsou rozsah a kvalita zkušeností jeho aktérů, sociálních partnerů na všech 

organizačních úrovních. To je také jeden z hlavních důvodů, proč není možné očekávat, 

že v případě systémů uplatňovaných v tzv. „nových“ členských státech EU, v našem 

výběru systémů slovenského a polského, jejichž poměrně nedlouhá tradice se od 

historického zázemí zbývajících sledovaných národních modelů liší ještě dalekosáhleji, 

než jak se těchto 5 modelů odlišuje mezi sebou navzájem, bude kapacita sociálního 

dialogu odpovídat západoevropským vzorům. Tyto dva nám geograficky i jinak velmi 

blízké národní modely sice převzaly536 formální podobu institucí a pravidel systémů 

sociálního partnerství, reálný význam sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání 

zde však zpravidla – tj. s určitou výjimkou Británie a případně Irska - zdaleka 

nedosahuje výslednosti těchto procesů a jejich vlivu na sociálně ekonomický vývoj 

v ostatních sledovaných zemích. 

 Evropské národní systémy sociálního partnerství a dialogu jsou ve světě 

globalizovaného hospodářství a zvláště v dobách ekonomické krize vystavovány 

novým náročným výzvám. Jejich úspěšné překonávání a další rozvoj sociálního diaogu 

v Evropě, a to v celém rozsahu jeho projevů a forem, nezáleží výlučně na účelnosti 

dílčích systémových řešení, ani na postojích (ostatně nezřídka se měnících) vládnoucích 

politických elit, ale především na tom, jak velkou podporu občanské společnosti, 

respektive celé evropské veřejnosti si až doposud tato sféra a sociální partneři zejména 

                                                           
535 Slabým sociálním partnerstvím a nízkou mírou účasti sociálních partnerů na „policy concertation“, je 
charakteristický i francouzský systém tripartity.  
536 Z širšího pohledu jde samozřejmě nejen o Polsko a Slovensko, ale obdobně se to týká i dalších 
postkomunistických evropských zemí včetně ČR. 
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získali a hlavně, do jaké míry si tuto důvěru dokážou udržet i dobudoucna. To je také 

třeba podle našeho názoru považovat za rozhodující (byť obtížně měřitelný) faktor při 

úvahách o skutečné funkčnosti a efektivnosti různých evropských modelů sociálního 

dialogu a kolektivního vyjednávání v nejširším slova smyslu. 
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Příloha č. 1 

Přehled rámcových dohod  
uzavřených evropskými sociálními partnery 

Dohody implementované směrnicemi Rady 

Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (Framework Agreement on 

Parental Leave) byla uzavřena mezi537 CEEP538, ETUC539 a UNICE540 dne 14. prosince 

1995. Na návrh Komise byla rozhodnutím Rady převedena do směrnice 96/34/ES, ze 

dne 3. června 1996, včetně dodatku 97/75/ES z 15. prosince 1997 (tato směrnice byla 

zrušena směrnicí Rady 2010/08/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí 

revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi 

BUSINESSEUROPE, UEAPME541, CEEP a ETUC). 

 Dohoda se vztahovala na všechny zaměstnance v soukromém i veřejném 

sektoru, bez ohledu na velikost zaměstnavatele. Zahrnovala muže i ženy. Matkám i 

otcům zajišťovala právo na rodičovskou dovolenou v délce nejméně tří měsíců z titulu 

narození nebo osvojení dítěte, a to až do osmi let jeho věku. Toto právo bylo mezi 

rodiči nepřenosné.  

Rámcová dohoda stanovila, že zaměstnanci na rodičovské dovolené požívají 

ochrany před propuštěním. Zůstávají jim rovněž zachována práva, jichž nabyli před 

odchodem na dovolenou. Po skončení rodičovské dovolené mají možnost vrátit se na 

původně zastávané nebo jemu podobné pracovní místo. Dohoda dále stanovila nárok 

na pracovní volno z naléhavých rodinných důvodů a pro případ nemoci nebo úrazu, 

kdy je nezbytně nutná přítomnost zaměstnanců. Toto právo není přitom omezeno 

pouze na péči o dítě, ale platí obecně pro péči o jakoukoli osobu, jež ji potřebuje. 

Vymezení ročního rozsahu čerpání tohoto volna dohoda ponechala na právní úpravě 

členských států EU542.  

Dohoda sledovala sladění pracovních a rodinných povinností a podporu rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy. Byla revidována rámcovou dohodou 

o rodičovské dovolené z 18. června 2009 (viz níže). 

Rámcová dohoda o práci na částečný pracovní úvazek (Framework 

Agreement on Part-Time Work) byla uzavřena mezi CEEP, ETUC a UNICE543 dne 6. 

června 1997. Na návrh Komise byla rozhodnutím Rady převedena do směrnice 

97/81/ES, ze dne 15. prosince 1997.  

  

                                                           
537 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
538 European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest, 
CEEP (Evropské centrum podniků veřejného sektoru). 
539 European Trade Union Confederation, ETUC (Evropská konfederace odborových svazů, EKOS).  
540 Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe, UNICE (Svaz evropských průmyslových a 
zaměstnavatelských konfederací). Od 23. ledna 2007 platí změna názvu na Confederation of European 
Business (též BusinessEurope, resp. BUSINESSEUROPE) - Konfederace evropských podnikatelů (resp. 
Konfederace evropského podnikání). 
541 V tomto případě zachováváme pořadí evropských organizací sociálních partnerů, v němž je uvádí název 
směrnice. 
542 Tento, jakož i další komentáře k obsahu sjednaných rámcových dohod mají pouze přiblížit, resp. 
charakterizovat obsahové těžiště dohodnutých textů, a to bez nároku na úplnost nebo formulační přesnost 
vzhledem k původní anglické verzi. 
543 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
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Účelem dohody je především zajistit odstranění diskriminace zaměstnanců na 

částečný pracovní úvazek. Dohoda má umožnit širší uplatňování částečného pracovního 

úvazku na základě dobrovolnosti a přispět k pružné organizaci pracovní doby při 

respektování potřeb zaměstnavatelů i zaměstnanců. Vztahuje se na všechny 

zaměstnance pracující na částečný pracovní úvazek. Tito zaměstnanci nesmějí být 

z hlediska pracovních podmínek znevýhodněni (z titulu práce na částečný úvazek) 

oproti zaměstnancům pracujícím na plný pracovní úvazek, pokud pro případné odlišné 

zacházení neexistují objektivní důvody (uplatňována je zásada rovného zacházení u 

zaměstnanců se stejným typem smlouvy, pracujících u téhož zaměstnavatele a 

vykonávajících stejnou nebo podobnou práci). V úvahu je naopak možné vzít princip 

seniority nebo různou dovednostní vybavenost zaměstnanců.  

Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou (Framework 

Agreement on Fixed-Term Work) byla uzavřena mezi CEEP, ETUC a UNICE544 dne 

18. března 1999. Na návrh Komise byla rozhodnutím Rady převedena do směrnice 

1999/70/ES, ze dne 28. června 1999. 

 V odůvodnění směrnice přijaté k provedení rámcové dohody o pracovních 

poměrech na dobu určitou se připomíná usnesení Rady ze dne 9. února 1999 o 

hlavních zásadách zaměstnanosti pro rok 1999, jímž byli sociální partneři vyzváni, aby 

na všech relevantních úrovních uzavírali dohody zaměřené na modernizaci organizace 

práce, včetně pružných pracovních režimů, s cílem zajistit vyšší produktivitu práce. 

Zejména v tomto kontextu lze vnímat sjednání předmětné rámcové dohody, která 

stanoví obecné zásady a minimální požadavky týkající se pracovních smluv a poměrů 

na dobu určitou. Smluvní strany se zavázaly uplatňovat princip nediskriminace a 

vytvořit rámec, který zabrání případnému zneužívání po sobě následujících pracovních 

poměrů uzavřených na dobu určitou. Dohoda se netýká agenturních zaměstnanců. 

V preambuli rámcové dohody je stanoven požadavek zúčastněných stran, aby vlády 

členských států konzultovaly sociální partnery ještě před přijetím předpisů k naplnění 

dohody. 

 Pokud jde o pracovní podmínky, dohoda stanoví, že se zaměstnanci v pracovním 

poměru sjednaném na dobu určitou nesmí být zacházeno méně příznivě než se 

srovnatelnými zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou pouze z toho 

důvodu, že tito zaměstnanci mají pracovní smlouvu na dobu určitou (pokud odlišné 

zacházení není možné ospravedlnit objektivními důvody). 

 Zaměstnavatelé uvědomí zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou o 

volných pracovních místech, aby měli stejně jako ostatní zaměstnanci příležitost 

zajistit si stálou práci. V rámci svých možností usnadní zaměstnancům v pracovním 

poměru na dobu určitou přístup k vhodnému vzdělávání ke zlepšení odborné 

způsobilosti, rozvoje profesní kariéry a mobility. 

Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené (Framework 

Agreement on Parental Leave (Revised)) byla uzavřena mezi BUSINESSEU-

ROPE545, CEEP, ETUC a UEAPME546 dne 18. června 2009. Na návrh Komise byla 

rozhodnutím Rady inkorporována do směrnice 2010/18/EU, ze dne 8. března 2010, 

která zrušila směrnici 96/34/ES547, ze dne 3. června 1996 (viz výše), a to s účinností 

od 8. března 2012. 

                                                           
544 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
545 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
546 European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (Evropská asociace řemesel, malých a 
středních podniků). Někdy překládáno též jako Evropské sdružení malých a středních podniků a řemeslníků. 
547 Během svých jednání evropští sociální partneři rámcovou dohodu o rodičovské dovolené z roku 1995 plně 
revidovali. Směrnice 96/34/ES, jíž byla původní rámcová dohoda o rodičovské dovolené v roce 1996 
provedena, byla proto zrušena a v roce 2010 nahrazena novou, výše uvedenou směrnicí Rady. Členské 
země EU získaly oprávnění pověřit sociální partnery, a to na základě jejich společné žádosti, prováděním 
uvedené směrnice, avšak s tím, že tyto státy musí zaručit požadované výsledky. 
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 Dohoda se vztahuje na všechny zaměstnance. Z její působnosti nelze vyjmout 

zaměstnance pouze proto, že pracují na částečný pracovní úvazek nebo na dobu 

určitou, nebo protože jde o zaměstnance agentury práce. 

 Cílem revidované dohody o rodičovské dovolené je lepší sladění pracovního, 

soukromého a rodinného života pracujících rodičů a zlepšení v oblasti rovných 

příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce, jakož i rovného zacházení na pracovišti. 

V souladu s obecnými zásadami unijního práva v sociální oblasti stanoví dohoda pouze 

minimální požadavky, členské státy mohou vymezit příznivější podmínky z hlediska 

zaměstnanců.  

 Smluvní strany revidovanou dohodou zejména prodloužily rodičovskou dovole-

nou ze tří na čtyři měsíce. Přitom přihlédly k významu dosahovaných příjmů při 

rozhodování o nástupu na rodičovskou dovolenou (výše příjmů je jedním z faktorů, 

jenž ovlivňuje čerpání rodičovské dovolené, zejména u otců) a pro podporu 

rovnoměrnějšího čerpání dovolené oběma rodiči stanovily minimálně jeden měsíc jako 

nepřenosný. Úprava rodičovské dovolené má podpořit účast pracujících rodičů na trhu 

práce, proto dohoda požaduje věnovat pozornost udržování kontaktů mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem v průběhu čerpání rodičovské dovolené.  

 Po skončení rodičovské dovolené mají zaměstnanci právo vrátit se na stejné 

pracovní místo, a v případqě, že to není možné, na rovnocenné nebo podobné pracovní 

místo, odpovídající jejich pracovní smlouvě. Dohoda také dává zaměstnancům právo 

požádat po návratu z rodičovské dovolené o úpravu pracovních podmínek (změnu 

délky nebo rozvržení pracovní doby).  

 

Autonomní rámcové dohody548 

Rámcová dohoda o práci na dálku (Framework Agreement on Telework) 

byla uzavřena mezi CEEP549, ETUC a UNICE/UEAPME dne 16. července 2002. Hodnotící 

zpráva evropských sociálních partnerů o implementaci dohody byla Výborem pro 

evropský sociální dialog EU přijata dne 28. června 2006. 

 Při formulaci východisek uvedly smluvní strany, že považují práci na dálku za 

cestu pro podniky a pro organizace ve veřejných službách k modernizaci organizace 

práce, pro zaměstnance potom za cestu ke slaďování pracovního a rodinného života, 

která jim poskytne větší autonomii při plnění jejich úkolů. Implementace dohody se 

předpokládá do tří let od jejího podpisu. 

 Práce na dálku je v dohodě definována jako forma organizace nebo výkonu 

práce využívající informačních technologií v kontextu pracovního poměru, kdy závislá 

práce, která by mohla být vykonávána také v prostorách zaměstnavatele, je prováděna 

mimo ně. Práce na dálku má být pro zaměstnance a příslušného zaměstnavatele 

dobrovolná. Může být vyžadována jako součást pracovní smlouvy zaměstnance, není-li 

však její součástí a zaměstnavatel tuto formu práce nabídne, nemusí zaměstnanec 

nabídku přijmout (obdobně platí, že pokud zaměstnanec požádá o práci na dálku, 

nemusí zaměstnavatel jeho požadavek akceptovat). Zaměstnanec pracující na dálku 

má mít stejná práva v rámci národní právní úpravy a uzavřených kolektivních smluv, 

jako srovnatelný zaměstnanec pracující v prostorách zaměstnavatele. To se týká i 

přístupu ke vzdělávání a k rozvoji profesní kariéry. Pracovní vytížení a výkonnostní 

normy zaměstnance pracujícího na dálku mají být stejné jako u srovnatelných 

zaměstnanců vykonávajících práci na pracovištích zaměstnavatele. 

                                                           
548 Na rozdíl od evropských rámcových dohod implementovaných směrnicemi Rady odpovídají za 
implementaci evropských autonomních rámcových dohod národní členské organizace smluvních stran 
(v souladu s  praxí obvyklou v dané zemi). Plnění autonomních dohod sleduje Výbor pro sociální dialog EU 
(Social Dialogue Committee). 
549 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
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 Zaměstnavatel je povinen zachovávat soukromí zaměstnance pracujícího na 

dálku. Pokud je práce na dálku vykonávána pravidelně, je povinen kompenzovat nebo 

hradit náklady přímo spojené s prací, zeména jestliže souvisejí s komunikací. Je 

rovněž povinen zajistit zaměstnanci pro tento způsob práce vhodnou technickou 

podporu. 

 Dohoda stanoví, že zástupci zaměstnanců mají být informováni o zavádění 

práce na dálku a konzultováni v této věci, a to v souladu s evropskou a národní 

legislativou, kolektivními smlouvami a stávající praxí. 

Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací (Framework Agreement on 

Work-related Stress) byla uzavřena mezi CEEP550, ETUC, UEAPME a UNICE dne 8. 

října 2004. Hodnotící zpráva evropských sociálních partnerů o implementaci dohody 

byla Výborem pro evropský sociální dialog EU přijata dne 18. června 2008. 

 V úvodu sociální partneři konstatují, že řešení stresu při práci může vést k větší 

výkonnosti a zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a tím i k dalšímu přínosu 

pro podniky, zaměstnance i celou společnost.  

 Pracovní stres může být způsoben náplní nebo organizací práce, pracovním 

prostředím, špatnou komunikací apod. Cílem dohody je zvýšit u zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a jejich zástupů porozumění pracovnímu stresu a poskytnout jim rámec 

pro jeho identifikaci a prevenci a pro zvládání souvisejících problémů. Je-li zjištěn 

problém stresu na pracovišti, musí být podniknuty kroky k jeho eliminaci. Za výběr 

vhodných opatření odpovídá zaměstnavatel, při jejich realizaci je nutná účast a 

součinnost zaměstnanců, případně jejich zástupců. Všichni zaměstnanci jsou povinni 

dodržovat opatření stanovená zaměstnavatelem. Sociální partneři v dohodě uvádějí 

příkladmo možná protistresová opatření v oblasti firemního řízení a organizace práce, 

školení a poskytování informací a konzultací. Účinnost protistresových opatření je 

třeba pravidelně ověřovat, vyhodnocovat jejich ekonomičnost a posoudit přitom i 

vhodnost či nezbytnost jejich dalšího uplatňování.  

Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti551 

(Framework Agreement on Harassment and Violence at Work) byla uzavřena 

mezi BusinessEurope, CEEP, ETUC, a UEAPME552 dne 26. dubna 2007. Hodnotící zpráva 

evropských sociálních partnerů o implementaci dohody byla Výborem pro evropský 

sociální dialog EU přijata dne 27. října 2011. Implementace dohody má být v souladu 

s ustanovením dohody provedena během tří let od jejího podpisu. Členské organizace 

podají zprávu o implementaci dohody Výboru pro sociální dialog. V období prvních tří 

let od podpisu dohody bude Výbor pro sociální dialog každoročně připravovat a 

schvalovat přehled o postupu její implementace, během čtvrtého roku pak připraví 

úplnou zprávu o opatřeních přijatých k jejímu naplnění. Signatáři dohodu vyhodnotí a 

přezkoumají, a to kdykoli po pěti letech od jejího uzavření, pokud o to některý z nich 

požádá. 

 V úvodu formulovaly smluvní strany své stanovisko k obtěžování a násilí na 

pracovišti, jež označují za nepřípustné a odsuzují je. Toto nepřípustné chování 

představuje problém s vážnými sociálními a hospodářskými důsledky, jehož řešení je 

ve společném zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Text dohody obsahuje odkaz na 

evropské směrnice vymezující povinnost zaměstnavatelů chránit zaměstnance před 

obtěžováním a násilím na pracovišti553.  

 K obtěžování podle definice obsažené v dohodě dochází, je-li zaměstnanec 

(respektive více zaměstnanců nebo vedoucích zaměstnanců) opakovaně a úmyslně 

                                                           
550 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
551 Někdy bývá uváděn čes. název „Autonomní rámcová dohoda proti obtěžování a násilí na pracovišti“. 
552 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
553 V této souvislosti připomíná obecně i existenci příslušných národních předpisů upravujících tuto oblast. 
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zneužíván, je mu vyhrožováno nebo je ponižován, a to za okolností souvisejících s 

prací. K násilí dochází, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucích zaměstnanců 

napaden za okolností souvisejících s prací. Obtěžování a násilí se může dopustit jeden 

nebo více zaměstnanců, respektive vedoucích zaměstnanců, a to za účelem nebo s 

účinkem narušení důstojnosti vedoucího zaměstnance nebo zaměstnance, negativního 

ovlivnění jeho zdraví nebo vytvoření nepřátelského pracovního prostředí. 

 Pokud jde o předcházení problémům obtěžování a násilí, resp jejich odhalování 

a zvládání, stanoví dohoda, že podniky musí v první řadě jasně prohlásit, že obtěžování 

a násilí nebude tolerováno, a také určit postupy pro řešení případů obtěžování a násilí 

na pracovišti. Dohoda v této souvislosti stanoví zásady takového vhodného postupu 

(mj. diskrétnost a ochrana důstojnosti a soukromí účastníků, neposkytování informací 

nezúčastněným osobám, neodkladné prošetření a řešení stížností, nestranný a 

spravedlivý přístup ke všem zúčastněným, apod.). Dojde-li se k závěru, že se jednalo 

o obtěžování a násilí, musí být vůči pachateli (pachatelům) přijata náležitá opatření, 

případně včetně propuštění. Oběti (obětem) musí být poskytnuta podpora a 

v nezbytném případě i pomoc s reintegrací. 

 Zaměstnavatelé v součinnosti se zaměstnanci, respektive s jejich zástupci 

budou sledovat a vyhodnocovat stanovené postupy, s cílem zajistit jejich účinnost při 

předcházení problémům a při jejich řešení. 

Rámcová dohoda o trzích práce přístupných všem (Framework 

Agreement on Inclusive Labour Markets) byla uzavřena mezi BusinessEurope, 

CEEP, ETUC a UEAPME554 dne 25. března 2010. Implementace dohody má být 

v souladu s ustanovením dohody provedena během tří let od jejího podpisu. Členské 

organizace podají zprávu o implementaci dohody Výboru pro sociální dialog. V období 

prvních tří let od podpisu dohody bude Výbor pro sociální dialog každoročně 

připravovat a schvalovat přehled o postupu její implementace, během čtvrtého roku 

pak připraví úplnou zprávu o opatřeních přijatých k jejímu naplnění. Signatáři dohodu 

vyhodnotí a přezkoumají kdykoli po pěti letech od jejího uzavření, pokud o to některý 

z nich požádá. 

 Evropští sociální partneři pokládají inkluzivní trh práce za zásadní pro podporu 

hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti. Uzavřená dohoda je založena na 

zásadě, že zajištění trhů práce přístupných všem předpokládá spoluodpovědnost 

zaměstnavatelů, zaměstnanců, jakož i jejich zástupců. Cílem dohody je zejména zvýšit 

mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci povědomí o přínosech inkluzivních 

trhů práce a prohloubit porozumění těmto trhům, dalším cílem pak je poskytnout 

zaměstnancům, zaměstnavatelům a jejich zástupcům akční rámec pro identifikaci 

překážek inkluzivních trhů práce a k nalézání řešení pro jejich překonání. Jde o trhy 

práce, jež umožňují všem lidem produktivního věku účastnit se placené práce, 

povzbuzují je k tomu a poskytují jim rámec pro rozvoj. 

 Uzavřená rámcová dohoda se týká osob, které se setkávají s potížemi při 

vstupu či návratu na trh práce, jakož i zaměstnanců ohrožených ztrátou pracovního 

místa v důsledku faktorů v dohodě příkladmo uvedených (např. překážky v oblasti 

dostupnosti informací, náboru zaměstnanců, odborné přípravy, dovedností a 

schopností, odpovědností a postojů zaměstnavatelů, zaměstnanců, apod.  

 K dosažení inkluzivních trhů práce je třeba realizovat opatření nebo přistoupit k 

vyjednávání na všech úrovních, a to ze strany zaměstnavatelů, zaměstnanců, jejich 

zástupců, uchazečů o zaměstnání a třetích stran. Tyto akce by měly sledovat tvorbu 

pracovních míst a podporu zaměstnatelnosti pracovníků a uchazečů o zaměstnání, 

s cílem dosáhnout začlenění všech jednotlivců na trhu práce. Evropští sociální partneři 

připouštějí svou odpovědnost v této oblasti a hodlají se účastnit při hledání řešení a 

mobilizovat k tomu své členy.  

                                                           
554 Smluvní strany uvedeny v abecedním pořadí. 
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 Mezi specifická opatření, jež dohoda příkladmo uvádí, patří např. organizace 

kampaní a příprava akčních plánů pro zlepšení, respektive obnovení image odvětví či 

povolání, poskytování informací o dostupnosti pracovních míst a systémů odborné 

přípravy, spolupráce se systémy všeobecného vzdělávání a odborné přípravy s cílem 

lepšího sladění potřeb jednotlivců a trhů práce, podpora opatření k usnadnění přechodu 

mezi vzděláváním a trhem práce, zavádění individuálních plánů rozvoje kompetencí 

zpracovaných společně zaměstnavatelem a zaměstnancem včetně identifikace 

požadavků na tyto kompetence a určení opatření k jejich rozvoji, apod. 
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Příloha č. 2 

Individuální pracovní právo - přehled úpravy v sedmi 
sledovaných zemích 

 
Úprava individuálního pracovního práva představuje jeden z rozhodujících faktorů 

ovlivňujících nejen podobu, obsah a průběh, ale často i vliv a význam sociálního 

dialogu a kolektivního vyjednávání ve sledovaných zemích. Nejen to, sociální partneři 

jsou v Evropě považováni za důležité aktéry legislativního procesu v oblasti pracovního 

práva a sociální dialog zejména na národní úrovni bývá nezřídka zdrojem impulsů 

změn a podnětem k urychlení vývoje v oblasti pracovněprávní úpravy. Tyto 

skutečnosti se staly důvodem k zařazení předmětné problematiky, a to alespoň ve 

formě stručného výběru relevantních fakt, do přílohy výzkumné zprávy. 

 

 

Francie 

Pracovní právo je regulováno zejména zákoníkem práce (franc. „Code du 

Travail“, Kodex pracovního práva), který sestává z více předpisů. Vedle zákoníku práce 

existují další tři zákony upravující pracovněprávní vztahy, a to zákon o státní službě, 

zákon upravující pracovní podmínky zaměstnanců ve zdravotnictví a zákon upravující 

pracovní podmínky zaměstnanců ve veřejné správě. Stav pracovněprávní úpravy bývá 

častým předmětem veřejných vyjádření, připomínek nebo iniciativ sociálních partnerů. 

Např. největší francouzská organizace zaměstnavatelů MEDEF v březnu 2004 

zveřejnila návrh na reformu zákoníku práce, sestávající z více než 40 dílčích změn v 

oblasti úpravy pracovních smluv, odměňování, pracovní doby a systému zastoupení 

zaměstnanců (odbory návrhy kritizovaly a odmítly jej).  

Pracovní právo ve Francii se do značné míry řídí také kolektivními smlouvami. 

Přestože to není výslovně stanoveno, představuje právní úprava minimální úroveň 

ochrany zaměstnanců a kolektivní a pracovní smlouvy mohou upravovat nároky 

zaměstnanců pouze výhodněji, než jak je vymezuje zákon. Smluvní volnost je 

limitována nejen minimální ochranou obsaženou v zákoníku práce, ale i dodržením 

zásady rovnosti zaměstnanců, která však není absolutní. V případě střetu principu 

smluvní volnosti s principem rovnosti má však zásada rovnosti přednost. 

Pracovní smlouvu lze uzavřít i ústně, pouze pro smlouvy sjednané na dobu 

určitou nebo na částečný úvazek je vyžadována písemná forma. Zákonem požadované 

náležitosti v pracovní smlouvě tvoří vedle identifikace smluvních stran druh 

vykonávané práce, mzdové ohodnocení, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, 

délka zkušební doby, délka výpovědní doby, nárok na dovolenou, pracovní doba a 

informace o příslušné kolektivní smlouvě, jež se na zaměstnance vztahuje. Na základě 

dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může pracovní smlouva obsahovat 

např. i příslib nekonkurenčního jednání (franc. „clause de non-concurrence“), případně 

další ustanovení. Pracovní podmínky vymezené v pracovní smlouvě nemohou být pro 

zaměstnance méně výhodné, než jak stanoví příslušná kolektivní smlouva nebo zákon. 

Smlouvu musí zaměstnanec obdržet do dvou dnů po nástupu do práce. 

Francouzské pracovní právo upřednostňuje pracovní kontrakty na dobu 

neurčitou (franc. „contrat a durée indeterminée“). Smlouvy na dobu určitou (franc. 

„contrat a durée determinée“) lze uzavírat jen ve výjimečných případech vymezených 

zákonem, např. v případě náhrady za dočasně nepřítomného zaměstnance z důvodu 

nemoci či dovolené, jako zástup na místo, na něž se hledá vhodný kandidát pro 

pracovní poměr na dobu neurčitou, v reakci na přechodně vyšší zákaznickou poptávku, 

případně u sezónních prací nebo povolání, jejichž povaha vylučuje možnost uzavřít 
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pracovní poměr na dobu neurčitou (přehled těchto povolání bývá uveden v kolektivní 

smlouvě a stanoven pracovněprávními předpisy). Doba, na kterou je možné sjednat 

pracovní poměr na dobu určitou, je zákonem omezena na 18 měsíců (jsou povoleny 

výjimky, např. pro případ zástupu za dočasně nemocného zaměstnance, u něhož dojde 

k prodloužení doby absence, apod.). Povinnou náležitostí pracovní smlouvy na dobu 

určitou je datum skončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec pokračuje v práci 

pro zaměstnavatele i po jeho uplynutí, režim pracovní smlouvy je automaticky změněn 

na dobu neurčitou. Bezprostředně po skončení pracovní smlouvy na dobu určitou nelze 

na totéž pracovní místo sjednat opět (opakovaně uzavírat) pracovní smlouvu na dobu 

určitou.  

Jedna z posledních reforem francouzského pracovního práva přinesla tzv. 

smlouvu o novém zaměstnání (franc. „contrat nouvelle embauche“). Tento typ pracovní 

smlouvy má stimulovat zaměstnavatele s méně než 20 zaměstnanci k vytváření nových 

pracovních míst, především díky snadnějšímu ukončení pracovního poměru. Jde o 

smlouvu na dobu neurčitou, která může být během 2 let od svého uzavření ukončena 

kteroukoliv ze stran bez udání důvodu, písemně, formou doporučeného dopisu. Pokud 

dojde ke skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, musí být zaměst-

nanci poskytnuta výpovědní lhůta, a to v délce 2 týdnů v případě, že zaměstnanec 

pracuje v podniku po dobu kratší než 6 měsíců, a v délce jednoho měsíce, pracoval-li 

u zaměstnavatele po dobu delší než 6 měsíců. Zaměstnanec má také právo na 

odchodné, a to ve výši 8 % z celkové výše hrubé mzdy vyplacené od počátku 

pracovního poměru. 

Pracovní doba činí nejvýše 35 hodin týdně (první tzv. Aubryho zákon o 

35hodinovém pracovním týdnu byl přijat v červnu 1998) a 10 hodin denně (práci 

v neděli zákon neumožňuje). V rámci kolektivní smlouvy je možné dohodnout délku 

pracovní doby nejvýše na 12 hodin denně a na 48 hodin za týden. Zaměstnanci do 18 

let věku mohou pracovat nejdéle 8 hodin denně.  

Tato omezení se nevztahují na manažerské pracovní pozice. Právní úprava 

pracovní doby vedoucího zaměstnance je odlišná od obecné úpravy - nepočítá pracovní 

dobu manažera v hodinách, nýbrž ve dnech (maximum, jež podle zákona lze sjednat 

v kolektivní smlouvě, činí 218 dnů za rok, se souhlasem zaměstnance lze však tento 

limit navýšit na 235 dnů i více).  

Pokud jde o příplatky za přesčasy, činí za prvních 8 hodin přesčasů 25 %, za 

další přesčasové hodiny jsou příplatky stanoveny ve výši 50 %.  

Výměra placené dovolené činí 5 týdnů v roce (za každý odpracovaný měsíc 2,5 

dne dovolené) a počítá se za období od 1. června do 31. května následujícího roku. 

Ženám náleží mateřská dovolená, která počíná 6 týdnů před očekávaným datem 

porodu a končí 10 týdnů po porodu. 

Minimální mzda (SMIC) stanovená zákonem patří ve Francii mezi nejvyšší v EU. 

Od 1. ledna 2011 byla valorizována na 9 EUR za hodinu. Při plném pracovním úvazku, 

35 hodinovém pracovním týdnu (151,67 hodin za měsíc) činí minimální hrubá mzda 

měsíčně 1 365 EUR.555 

Výpověď daná zaměstnavatelem předpokládá existenci skutečného a závažného 

důvodu (franc. „cause réelle et sérieuse“), typicky např. špatné pracovní výsledky 

zaměstnance. V žádném případě nemohou být důvody výpovědi např. politické 

smýšlení, pracovní úraz nebo nemoc z povolání, těhotenství zaměstnankyně apod. 

Zaměstnance je možné označit za nadbytečného až po vyčerpání dalších možností 

jeho uplatnění (na jiné pracovní pozici v podniku). Zaměstnavatel má povinnost před 

podáním výpovědi se zaměstnancem jednat (zaměstnavatel je povinen zaměstnanci 

nabídnout jednání doporučeným dopisem, od jehož převzetí zaměstnancem běží 

                                                           
555 Viz internetový portál Businessinfo.cz (http://www.businessinfo.cz/cz/sti/francie-ekonomicka-charak 
teristika-zeme/4/1000421/). 
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výpovědní lhůta), objasnit mu důvody výpovědi a poskytnout mu možnost vyjádřit se. 

Výpovědní doba se liší v závislosti na postavení zaměstnanců. V případě výpovědi pro 

nadbytečnost je pro řadové zaměstnance kratší a činí 1 měsíc, pokud zaměstnanec 

pracoval v podniku 6 měsíců až 2 roky (v případě, že zaměstnanec pracoval v podniku 

déle než 2 roky, činí výpovědní doba 2 měsíce). Délka výpovědní doby u vedoucích 

zaměstnanců činí 3 až 4 měsíce.  

Alternativu k dosavadním možnostem skončení pracovního poměru sjednaného 

na dobu neurčitou představuje zákon z 25. června 2008 (součást zákoníku práce). 

Zákon zavádí zcela nový poměrně flexibilní způsob (franc. „rupture conventionnelle“, 

angl. „,negotiated termination“, tj. „sjednané ukončení „), kterým lze dospět 

k rozvázání pracovního poměru na základě předepsané procedury spočívající v sérii 

jednání zaměstnavatele se zaměstnancem (jemuž může být nápomocen jiný 

pracovník, případně zástupce zaměstnanců), na nichž jsou dohodnuty termín a další 

podmínky skončení pracovní smlouvy včetně částky finanční kompenzace (která nesmí 

být nižší než odstupné poskytované při propouštění). Zaměstnavatel i zaměstnanec 

mají pak 15 kalendářních dní na to, aby případně mohli písemně odstoupit od dohody. 

Po uplynutí této lhůty je s dohodou seznámen úřad práce, který rovněž nejpozději do 

15 dnů její platnost stvrdí nebo odmítne. Uvedená nová metoda skončení pracovního 

poměru, která má i podporu odborů, je nyní ve Francii velmi oblíbená, a to zejména u 

malých podniků do 50 zaměstnanců a u věkové kategorie zaměstnanců nad 50 let. V 

roce 2010 bylo ve Francii evidováno téměř 255 000 případů využití tohoto institutu, 

což představuje cca 11 % všech případů rozvázání pracovního poměru na dobu určitou 

(asi v sedmi procentech případů úřady práce odmítly uzavřenou dohodu o skončení 

pracovního poměru potvrdit).556  

Důvodem obliby tohoto způsobu skončení pracovního poměru však na straně 

zaměstnavatelů může podle některých kritických názorů být i možnost obejít předpisy 

o hromadném propouštění a s tím související povinnost konzultovat propouštění 

s příslušnými zástupci zaměstnanců. Aby k tomuto obcházení zákona nedocházelo, 

rozhodl francouzský Nejvyšší soud, že případy „sjednaného ukončení“ pracovního 

poměru musí být zahrnuty do zákonem stanoveného počtu případů ukončení pracov-

ního poměru v rámci hromadného propouštění (stávající právní úprava stanoví, že 

pokud alespoň 10 zaměstnanců je propuštěno pro nadbytečnost během 30 dnů, 

zaměstnavatel je povinen přijmout tzv. „Sociální plán“, označovaný rovněž jako „Plán 

na ochranu zaměstnanosti“). 

 

Irsko 

Irské zákony vycházejí ze zvykového práva a z legislativy přijaté parlamentem 

v souladu s ústavou. Řada témat, jež byla dříve výhradní doménou kolektivního 

vyjednávání, je nyní předmětem právní úpravy, což má za následek mimo jiné růst 

počtu individuálních stížností zaměstnanců. Tendence k prohloubení právní úpravy je 

v posledních letech patrná i v oblasti kolektivních pracovních vztahů, ačkoli původní 

liberální neformální pojetí stále převažuje.  

Za širší právní ukotvení vděčí systém sociálního dialogu v Irsku především 

Zákonu o pracovních vztazích (angl. „Industrial Realations Act“) z roku 1990 a již 

zmíněné právní úpravě přijaté v letech 2001-2004. Podle těchto předpisů mohou např. 

odbory - pokud se jim nepodařilo dohodnout se se zaměstnavateli, jež neuznávají 

odbory pro účely kolektivního vyjednávání - vymáhat příslušné mzdy a podmínky 

práce u Labour Court (k využití této možnosti však dochází spíše zřídka).  

                                                           
556 Tissandier, H. Negotiated redundancies and French law, Eurofound, 2011, dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/04/articles/fr1104041i.htm . 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/04/articles/fr1104041i.htm
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Dalším opatřením v této oblasti bylo v roce 1991 zřízení nezávislého orgánu, 

tzv. „Labour Relations Commission“, LRC (Komise pro pracovní vztahy).557 Úkolem LRC 

je zabývat se platební neschopností zaměstnavatelů a poskytovat širokou škálu služeb 

v oblasti prevence a řešení pracovních sporů (Mercer… 2006). V komisi jsou paritně 

zastoupeni zaměstnavatelé a odbory i nezávislí odborníci. Členové LRC jsou jmenováni 

ministrem pro podnikání, obchod a zaměstnanost.  

Pracovní poměr může být uzavřen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou 

(Mercer… 2006). Zákon o pracovních vztazích stanoví, že pracovní smlouva může být 

uzavřena písemně či ústně.558 Zákony o pracovních podmínkách z let 1994 až 2001 

vymezují povinnost zaměstnavatele vyhotovit písemné prohlášení týkající se konkrét-

ních pracovních podmínek, včetně místa výkonu práce, označení pracovní pozice, 

náplně práce, termínu nástupu do zaměstnání, mzdových podmínek, pracovní doby, 

dovolené, kolektivních smluv, které se na zaměstnance vztahují, podmínek pracovní 

neschopnosti, penzijního pojištění, postupu při ukončování pracovního poměru a u 

pracovního poměru na dobu určitou také termínu skončení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o jakékoli změně pracovních 

podmínek, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku této změny. Konkrétní 

podmínky zaměstnání vycházejí obvykle z kolektivních smluv nebo odpovídají 

zvyklostem a běžné praxi v daném odvětví. Písemné prohlášení charakterizující danou 

pracovní pozici většinou povahu smlouvy nemá, je nicméně považováno za dokument 

definující podmínky práce, na nichž se obě strany dohodly.  

Pokud jde o zaměstnance pracující na zkrácený úvazek, Zákon o ochraně 

zaměstnanců s částečným úvazkem (angl. „Protection of Employees /Part-Time Work/ 

Act“) z roku 2001 jim zajišťuje stejné pracovní podmínky jako zaměstnancům pracují-

cím na plný pracovní úvazek. Obdobně se na zaměstnance v pracovním poměru na 

dobu určitou vztahuje Zákon o ochraně zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou 

(angl. „Protection of Employees/Fixed-Term Work/Act“) z roku 2003. Pokud chce 

zaměstnavatel obnovit se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, musí to 

zdůvodnit a uvést, proč není možné se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na dobu 

neurčitou. Pracovní smlouvy na dobu určitou mohou být uzavírány nejdéle po dobu 

čtyř let (poté lze sjednat pouze pracovní poměr na dobu neurčitou). Pracovní smlouvy 

mohou obsahovat ujednání o zkušební době v délce až 12 měsíců s tím, že zkušební 

doba může být prodloužena. V praxi bývá však sjednávána zkušební doba kratší, 

nejčastěji v rozmezí od jednoho do šesti měsíců (Mercer… 2006). 

Na základě Zákona o organizaci pracovní doby (angl. „Organisation of Working 

Time Act“) z roku 1997 činí délka pracovní doby maximálně 48 hodin. Průměrná 

týdenní pracovní doba dohodnutá v kolektivních smlouvách byla v roce 2007 39 hodin. 

Průměrná skutečně odpracovaná pracovní doba dosáhla v tomto roce 38,9 hodiny, což 

prakticky odpovídá výše zmíněné pracovní době sjednané v kolektivních smlouvách 

(Dobbins 2009). 

Nárok na placenou dovolenou mají zaměstnanci, učňové, agenturní a dočasní 

zaměstnanci a osoby ve státní službě bez ohledu na výši pracovního úvazku, a to od 

počátku výkonu zaměstnání. Dle zmíněného Zákona o organizaci pracovní doby mají 

zaměstnanci nárok na 4 týdny placené dovolené ročně. Většina zaměstnanců má 

rovněž právo na placené volno v době státních svátků, případně v náhradním termínu. 

Výjimkou jsou zaměstnanci na částečný pracovní úvazek, kteří neodpracovali za dobu 

5 týdnů předcházejících státnímu svátku alespoň 40 hodin. Zaměstnankyním náleží od 

roku 2007 celkem 26 týdnů mateřské dovolené (z toho alespoň 2 týdny by měly být 

čerpány před očekávaným termínem porodu a 4 po porodu). Po tuto dobu žena pobírá 

peněžitou pomoc v mateřství ve výši 80 % svého hrubého příjmu. Po vyčerpání 

                                                           
557 Viz http://www.lrc.ie/document/Mission_and_Functions_of_the_Labour_Relations_Commission/6/223. 
htm. 
558 Viz http://www.irishstatutebook.ie/1990/en/act/pub/0019/sec0023.html#sec23. 
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placené mateřské dovolené může zaměstnankyně využít dalších 16 týdnů neplacené 

mateřské dovolené (Mercer… 2006). 

Minimální mzda (angl. „national minimum wage“, NMW) byla zavedena v roce 

2000. V roce 2008 činila 1 461 EUR měsíčně, hodinová minimální mzda činila 8,65 

EUR. Minimální mzda se liší podle kategorie zaměstnance. Následující tabulka podává 

přehled kategorií zaměstnanců, na něž se vztahuje nižší sazba minimální mzdy. 

 

Sazby minimální mzdy pro mladé a méně zkušené zaměstnance 

procentní podíl plné minimální mzdy 
kategorie zaměstnanců, na něž se nižší sazba  

minimální mzdy vztahuje 

90 % 

zaměstnanci ve věku 18 let a starší ve druhém roce 
zaměstnání, zaměstnanci starší 18 let v poslední třetině 
povoleného učení nebo studia trvajícího od jednoho měsíce do 
jednoho roku 

80 % 
zaměstnanci ve věku 18 let a více v prvním roce zaměstnání, 
zaměstnanci starší 18 let ve druhé třetině povoleného učení 
nebo studia trvajícího od jednoho měsíce do jednoho roku 

75 % 
zaměstnanci starší 18 let v první třetině povoleného učení 
nebo studia trvajícího od jednoho měsíce do jednoho roku 

70 % zaměstnanci mladší 18 let 

Zdroj: (Dobbins 2009) 

 

Minimální mzda je stanovena vládou na základě doporučení Labour Court a do 

konce roku 2010 se opírala rovněž o mzdová ujednání mezi sociálními partnery na 

národní úrovni. V rámci úsporných opatření, na nichž se Irsko dohodlo s EU a 

Mezinárodním měnovým fondem, však v únoru 2011 vláda snížila úroveň minimální 

mzdy o 12,5 %.559 

Výpovědní doba je součástí pracovní smlouvy. Pokud není výpovědní doba 

smluvně stanovena, činí její délka ze zákona nejméně 1 týden. Zaměstnanci pracující 

u zaměstnavatele nepřetržitě alespoň po dobu 13 týdnů, včetně zaměstnanců ve 

zkušební době, mají nárok na minimálně týdenní výpovědní dobu. Výpovědní doba se 

prodlužuje s počtem let odpracovaných u zaměstnavatele. 

 

Minimální výpovědní doba 

délka pracovního poměru u zaměstnavatele 
minimální výpovědní doba 

(v týdnech) 

13 týdnů až 2 roky 1 

2-5 let 2 

5-10 let 4 

10-15 let 6 

více než 15 let 8 

Zdroj: (Mercer… 2006) 

 

Obvykle však bývá výpovědní doba dohodnutá se zaměstnavatelem delší, 

zejména u vedoucích zaměstnanců. Pokud se na tom partneři dohodnou, může být 

výpovědní doba nahrazena odstupným, nebo se zaměstnanec může nároku na 

výpovědní dobu vzdát. V případě hromadného propouštění mají zaměstnanci nárok na 

odstupné ve výši jedné týdenní mzdy navýšené o 2 týdenní mzdy za každý rok 

                                                           
559 Viz http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ireland/Collective-
Bargaining. 
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odpracovaný u zaměstnavatele, a to do výše 600 EUR týdně. Vyšší odstupné může být 

dohodnuto v kolektivní smlouvě. Nárok na výpovědní dobu zaniká, jde-li o výpověď 

z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. V Irsku nemají zaměstnanci automaticky 

nárok na písemné zdůvodnění propuštění (ačkoli v praxi je zaměstnavatelé obvykle 

automaticky poskytují), teprve zaměstnanec pracující u zaměstnavatele nepřetržitě po 

dobu jednoho roku a déle má právo na vyžádání takové odůvodnění obdržet ve lhůtě 2 

týdnů od podání žádosti. Hromadné propouštění musí být projednáno alespoň 30 dní 

předem se zástupci zaměstnanců. Zaměstnavatel je musí písemně informovat o 

celkovém počtu a kategorii propouštěných zaměstnanců, o termínu akce, důvodech 

propouštění, kritériích výběru propouštěných zaměstnanců a způsobu výpočtu odstup-

ného. Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen pouze uplynutím doby, na 

niž byl sjednán, s výjimkou případů hrubého porušení pracovní kázně, nebo pokud se 

zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na jiném termínu ukončení pracovního 

poměru (Mercer… 2006). 

Německo 

Individuální pracovní právo není v Německu upraveno jednou právní normou, 

to znamená, že zde neexistuje základní pracovněprávní zákonná norma typu zákoníku 

práce. Důležitými všeobecně závaznými právními předpisy, které upravují individuální 

pracovní právo, jsou: 

 Zákon o organizaci pracovních vztahů v podniku (něm. „Betriebsverfassungsgesetz“ 

– BetrVG,
560

 angl. „Works Constitution Act, Industrial Relations Law“) 
 

 Občanský zákoník (něm. „Bürgerliches Gesetzbuch“ - BGB,
561

 angl. „Civil Code“)  
 

 Zákon o ochraně proti výpovědi (něm. „Kündigungsschutzgesetz“ – KSchG,
562

 angl. 

„Protection against Dismissal Act“).  

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva (Arbeitsvertrag) a její náležitosti nejsou v Německu právně 

upraveny a je pro ně přiměřeně využíváno ustanovení BGB (§ 611-630) týkající se tzv. 

služební smlouvy (něm. „Dienstvertrag“).563 Pracovní smlouva může být uzavřena 

písemně, ústně či konkludentně, byť písemná forma v praxi převažuje (Hardy, Butler, 

2011) a v některých případech je i vyžadována - např. u pracovních smluv na dobu 

určitou, nebo pokud to stanoví kolektivní smlouva. V každém případě však musí 

zaměstnavatel nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru písemně 

formulovat podstatné náležitosti sjednaného pracovního poměru (údaje o 

zaměstnavateli, povinnosti zaměstnance, pracovní doba, výplatní termín, dovolená 

atd.) a 1 exemplář pracovní smlouvy poskytnout zaměstnanci. 

Pracovní smlouva může být sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, 

přičemž musí být formulována jednoznačně, aby nemohlo dojít k pochybnostem. V 

případě pochybnosti, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, nebo na dobu 

neurčitou, je pracovní poměr vždy považován za uzavřený na dobu neurčitou. Pracovní 

smlouva na dobu určitou je upravena zákonem o práci na částečný úvazek a o 

pracovním poměru na dobu určitou (něm. „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge“ - TzBfG,564 angl. „Act on part-time work and fixed-term employment 

relationships“). Pracovní smlouva na dobu určitou může být uzavřena jen za podmínek 

                                                           
560 Uplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html (v němčině a angličtině). 
561 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (v němčině a angličtině). 
562 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/ (v němčině). 
563 Podrobněji o vztahu BGB, služební a pracovní smlouvy viz např. Valentová, 2006. 
564 Úplné znění viz např. http://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/index.html (v němčině). 

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/
http://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/index.html
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stanovených zákonem565 (např. při zástupu za nemocného zaměstnance, při plnění 

konkrétního časově omezeného úkolu atd.). Bez udání důvodu může být smlouva na 

dobu určitou uzavřena nejdéle na dva roky a během tohoto dvouletého období může 

být prodloužena nejvýše třikrát. Smlouva na dobu určitou může být bez udání důvodu 

dále uzavřena se zaměstnancem starším 52 let, a to až na dobu 5 let s tím, že takovou 

pracovní smlouvu lze případně prodlužovat. Podmínkou však je, aby zaměstnanec byl 

před přijetím do pracovního poměru alespoň po dobu čtyř měsíců nezaměstnaný, nebo 

aby se účastnil některého veřejného programu na podporu zaměstnanosti. Pracovní 

smlouvy na dobu určitou také mohou uzavírat nově založené podniky a po dobu 4 let 

je případně prodlužovat.566 

Pracovní smlouva na dobu určitou končí uplynutím doby, na niž byla sjednána. 

Pokud však zaměstnanec i nadále vykonává dosavadní práci, a to s vědomím 

zaměstnavatele, mění se pracovní smlouva na dobu určitou automaticky na smlouvu 

na dobu neurčitou.  

V pracovní smlouvě je často sjednána zkušební doba, a to v délce až šesti 

měsíců, v kolektivních smlouvách však může být sjednána zkušební doba kratší 

(Buzrlová, 2008). 

Ukončení pracovního poměru 

Ukončení pracovního poměru upravuje BGB a KSchG (ten se však vztahuje 

pouze na zaměstnavatele s alespoň 5 zaměstnanci na plný pracovní úvazek, kteří musí 

být u zaměstnavatele v pracovním poměru alespoň po dobu 6 měsíců). Německé právo 

rozlišuje řádnou výpověď (něm. „Ordentliche Kündigung“), mimořádnou výpověď (něm. 

„Ausserordentliche Kündigung“) a výpověď přeměnou (něm. „Änderungskündigung“). 

Výpověď musí mít vždy písemou formu. 

Výpověď dle KSchG musí být tzv. společensky odůvodnitelná (něm. „Sozial 

ungerechtfertigte Kündigung“), přičemž podle uvedeného zákona existují tři důvody 

společenské odůvodnitelnosti567: 

 Výpověď z osobních důvodů (něm. „Personenbedingte Kündigung“, angl. „Dismissal 

on grounds of personal capability“) - z důvodu nedostatků na straně zaměstnance 

(nedostatek fyzické či mentální kvalifikace pro vykonávanou práci, z důvodu 

pokročilého věku atd.) 

 Výpověď kvůli porušování pracovních povinností ze strany zaměstnance (něm. 

„Verhaltensbedingte Kündigung“, angl. „Dismissal on grounds of conduct“) - 

zaměstnanec odmítá vykonávat svěřenou práci, nedodržuje pracovní předpisy atd. 

V praxi je hranice mezi výpovědí z osobních důvodů a tímto typem výpovědi velmi 

úzká 

 Výpověď z operačních důvodů (něm. „Betriebsbedingte Kündigung“, angl. 

„Redundancy/Termination for operational reasons“) - tento typ výpovědi je spojen s 

podmínkami na straně zaměstnavatele, u kterého dochází k organizačním, 

technickým a ekonomickým změnám. 

Řádnou výpovědí se rozumí výpověď s výpovědní dobou. Výpovědní doba je 

upravena v § 621 a následujících BGB. Minimální výpovědní doba je čtyři týdny, ale liší 

se podle odpracované doby u zaměstnavatele (viz tabulka č. 1). Do nároku na délku 

výpovědní doby se nezapočítávají léta odpracovaná před 25. rokem věku zaměstnance. 

 

                                                           
565 Tyto důvody jsou uvedeny v ustanovení § 14 TzBfG. 
566 Podle ustanovení § 14, odst. 2a TzBfG se to netýká podniků, které vznikly restrukturalizací či 
reorganizací. 
567 Ustanovení § 1 KSchG. Zpracováno na základě EMIRE database (cit. 18. 4. 2012). 



 

304 

Výpovědní doba dle délky pracovního poměru 

počet let odpracovaných u zaměstnavatele výpovědní doba v měsících 

5 2 

8 3 

déle než 10 4 

déle než 12 5 

déle než 15 let 6 

nad 20 let 7 

Zdroj: § 622 BGB. 

 

V pracovní smlouvě může být dohodnuta i delší výpovědní doba, kolektivní 

smlouva pak může stanovit jak delší, tak i kratší výpovědní dobu.  

V případě mimořádné výpovědi,568 kterou může podat jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel, nemusí být výpovědní doba dodržena, pokud pro takovou výpověď 

existuje závažný důvod: důvodem pro takovou výpověď ze strany zaměstnavatele 

může být neplnění pracovních povinností, soustavné porušování pracovních předpisů, 

ztráta důvěry atd., pro výpověď ze strany zaměstnance může být důvodem ohrožení 

zdraví či života. Výpověď tohoto typu lze dát nejdéle do dvou týdnů od doby, kdy se 

druhá strana dozvěděla o skutečnosti zakládající důvod k výpovědi (např. o hrubém 

porušení pracovních předpisů zaměstnancem). 

Výpověď přeměnou je specifický typ výpovědi, jež umožňuje zaměstnavateli 

propustit zaměstnance, kterého již za stávajících podmínek nemůže zaměstnávat, ale 

má o jeho práci nadále zájem. Tato výpověď má dvě části - v první části vypovídá 

zaměstnavatel dosavadní pracovní poměr a ve druhé části nabízí nový pracovní poměr 

za změněných podmínek. Zaměstnanec se může rozhodnout, zda na takovou nabídku 

přistoupí. Pokud s výpovědí a nabídnutými novými pracovními podmínkami nesouhlasí, 

musí podat do dvou týdnů na zaměstnavatele žalobu u pracovního soudu (viz níže) - 

ten pak rozhodne o již výše zmíněné společenské odůvodněnosti takové výpovědi a 

pracovní poměr buď ukončí zcela, nebo rozhodne o platnosti stávající či nové pracovní 

smlouvy (Koldová, 2008). 

Pokud k výpovědi dojde v průběhu zkušební doby, může být pracovní poměr 

skončen během dvou týdnů. 

Hromadné propouštění 

Hromadné propuštění není v Německu právně upraveno, souvisí však do značné 

míry se zmíněnou výpovědí z operačních důvodů. Zaměstnavatel je povinen ohlásit 

písemně úřadu práce (něm. „Agentur für Arbeit“), že v nejbližších 30 dnech hodlá 

propouštět větší množství zaměstnanců (rozhodné množství propouštěných zaměst-

nanců, které je nutno hlásit, závisí na velikosti podniku, viz tabulka č. 2). Předtím 

musí zaměstnavatel informovat podnikovou radu (viz níže) o počtu propouštěných, 

důvodech, které vedou k propouštění, pravidlech pro výběr zaměstnanců, kteří mají 

být propuštěni atd. a konzultovat s ní možná opatření, která by mohla propouštění 

odvrátit.  

Úřad práce nemá možnost propouštění zabránit, ale může je buď pozdržet o dva 

měsíce,569 nebo může nařídit zkrácenou pracovní dobu (něm. „Kurzarbeit“, angl. 

„short-time work“, „reduced working hours“). Zkrácenou pracovní dobu může podle § 

67 BetrVG nařídit i zaměstnavatel, avšak pouze se souhlasem podnikové rady. Pokud 

                                                           
568 Ustanovení § 626 BGB. 
569 Dle ustanovení § 18 KSchG. 
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zaměstnavatel souhlas podnikové rady nezíská, může zkrácenou pracovní dobu nařídit 

úřad práce. 

 

Povinnost oznámit propouštění podle celkového počtu zaměstnanců podniku 

počet zaměstnanců podniku 
zaměstnavatel musí nahlásit propouštění úřadu práce, pokud 
hodlá propustit:  

20-60 alespoň 5 zaměstnanců 

60-500 
alespoň 25 zaměstnanců, nebo 10 % z celkového počtu 
zaměstnanců u zaměstnavatele 

500+ alespoň 30 zaměstnanců 

Zdroj: § 17 KSchG. 

 

Pracovní doba 

Pracovní doba je upravena zákonem o pracovní době (něm. „Arbeitszeitgesetz“ 

- ArbZG,570 angl. „Workind Time Act“) a dále zákony platnými pro specifické skupiny 

zaměstnanců - zákon na ochranu matek (něm. „Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen 

Mutter, Mutterschutzgesetz“ - MuSchG,571 angl. „Maternity Protection Act“) a zákon o 

ochraně mladistvých zaměstnanců (něm. „Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend, 

Jugendarbeitsschutzgesetz“ - JArbSchG,572 angl. „Young Workers Protection Act“). 

Stanovená pracovní doba činí dle ArbZG 8 hodin denně a může být prodloužena 

až na 10 hodin denně, pokud je v následujících 6 měsících denní průměr 8 

odpracovaných hodin.573
 Pracovní týden je v Německu šestidenní (sobota je považována 

za pracovní den), týdenní pracovní doba tedy činí 48 hodin, v praxi však velmi často 

bývá pracovní doba upravena (zkrácena) kolektivní smlouvou (Lorenz & Partners, 

2005). Průměrná délka pracovního týdne v roce 2010 tak činila 40,5 hodin (Cabrita, 

Ortigão, 2011). 

Za pracovní dobu je považována doba od začátku pracovní činnosti až do jejího 

skončení. Do pracovní doby se nezapočítávají přestávky na odpočinek a přerušení 

práce na straně zaměstnance (cesta do práce atd.). Pracovní pohotovost na pracovišti 

se započítává do pracovní doby, pracovní pohotovost mimo pracoviště (na telefonu) se 

započítává jen v případě, že dojde k pracovnímu výkonu, a to v rozsahu skutečně 

vykonané práce. 

 

Zákon ArbZG nařizuje tyto přestávky v práci (na odpočinek)574: 

 při pracovní době v délce šesti hodin přestávka není nařízena 

 při pracovní době v délce 6-9 hodin - přestávka v délce 30 minut 

 při pracovní době delší než 9 hodin - přestávka v rozsahu 45 minut. 

Práce na částečný úvazek 

Práce na částečný úvazek je upravena již zmíněným TzBfG a je definována jako 

jakákoliv práce, která trvá kratší dobu, než činí týdenní pracovní doba zaměstnance na 

                                                           
570 Úplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/index.html (v němčině). 
571 Úplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html (v němčině). 
572 Uplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/index.html (v němčině). 
573 Ustanovení § 3 ArbZG. 
574 Ustanovení § 4 ArbZG. 

http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/index.html
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plný úvazek.575
 Zaměstnanec, který pracuje v podniku déle než 6 měsíců, může 

požádat o částečný pracovní úvazek a zaměstnavatel musí požadavek akceptovat, 

pokud mu toto uspořádání nezpůsobí organizační problémy, další náklady, pokud tím 

není ohrožena bezpečnost práce apod. - další důvody nad rámec zákona může stanovit 

kolektivní smlouva. 

Zaměstnancům, kteří pracují na částečný pracovní úvazek a požadují práci na 

plný pracovní úvazek, musí být dána přednost v případě, že ve firmě je takové 

pracovní místo volné. Zaměstnavatel musí zaměstnance, který si přeje rozšířit pracovní 

úvazek, jakož i podnikovou radu informovat o volných pracovních místech na plný, 

případně i částečný úvazek. 

Uvedený zákon zakazuje jakoukoliv diskriminaci zaměstnanců na částečný 

úvazek (ve srovnání se zaměstnanci pracujícími na plný pracovní úvazek). 

Minimální mzda 

Minimální mzda není v Německu stanovena zákonem, nýbrž odvětvovými 

kolektivními smlouvami uzavřenými pro jednotlivá odvětví. Odbory občas upozorňují 

na potřebu právně upravit minimální mzdu s tím, že pouze zákonem stanovená 

minimální mzda může zajistit účinnou ochranu zaměstnanců před poklesem životní 

úrovně. Zatím poslední iniciativu k prosazení způsobu stanovení minimální mzdy 

prostřednictvím všeobecně závazné právní úpravy vyvinul v roce 2011 odborový svaz 

ver.di. Zaměstnavatelé však odborovou iniciativu nepodpořili a naopak se postavili 

proti ní z obavy, že by toto opatření ohrozilo zaměstnanost. Pokusy o zavedení 

zákonné minimální mzdy byly tedy až doposud neúspěšné (Vogel, 2011). 

Dovolená 

Dovolená je upravena zákonem o dovolené (něm. „Bundesurlaubsgesetz“ - 

BurlG,576 angl. „Federal Paid Leave Act“). Základní výměra dovolené je 24 pracovních 

dní u šestidenního pracovního týdne, do této výměry se nezapočítávají neděle a 

svátky.577 U pětidenního pracovního týdne činí základní výměra dovolené 20 dnů. 

Kolektivní smlouva může základní výměru dovolené zvýšit, běžně tedy délka 

dovolené činí 4-6 týdnů (Lorenz § Partners, 2005). Nárok na dovolenou vzniká až po 6 

měsících trvání pracovního poměru. 

 

Polsko 

Pracovní právo je v Polsku regulováno především zákoníkem práce (pol. „kodeks 

pracy“), který od roku 1989 prošel řadou zásadních změn (viz níže) a jehož znění je 

dodnes předmětem sporů v rámci tripartitního sociálního dialogu na národní úrovni. 

Zákoník práce se vztahuje na zaměstnance jak soukromého, tak i veřejného sektoru, 

určitou výjimku představují pouze ozbrojené složky, v jejichž přísně hierarchizovaném 

pracovním prostředí se kariérní a profesní růst řídí řadou specifických pravidel 

(pracovníci zde musí mít polské občanství, čistý trestní rejstřík atp.). Pracovněprávní 

vztahy upravují rovněž kolektivní smlouvy, které mohou upravovat pracovní podmínky 

jen (z pohledu zaměstnanců) výhodněji, než jak stanoví zákoník práce. Kapacita 

kolektivního vyjednávání je v Polsku ovšem relativně nízká, ujednání v kolektivních 

smlouvách mají spíše obecný charakter a jen zřídka přinášejí zaměstnancům zásadní 

výhody oproti zákonem stanovenému minimu. 

                                                           
575 Ustanovení § 2 TzBfG. 
576 Úplné znění např. http://www.gesetze-im-internet.de/burlg/index.html (v němčině). 
577 Ustanovení § 3 BurlG. 

http://www.gesetze-im-internet.de/burlg/index.html
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Podle údajů MPiPS se zákoník práce mezi lety 1989 a 2002 dočkal více než 

dvaceti novelizací, soustředěných do tří meziobdobí. V rozmezí let 1989 a 1991 byl 

zákoník práce urychleně přizpůsobován podmínkám tržního hospodářství. Novelizace v 

období 1991 až 2001 nesly pečeť silného vlivu odborových organizací na činnost 

parlamentu, v té době inkorporoval zákoník práce řadu ustanovení značně rozšiřujících 

rozsah povinností zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnancům. Po parlamentních 

volbách v roce 2001 naopak odbory ztratily větší část svého politického vlivu a 

následující období úprav zákoníku práce přineslo posílení pozice soukromých 

zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Zároveň byly změny orientovány na 

harmonizaci polského pracovního práva s právem EU. 

Polský zákoník práce v prvé řadě upravuje veškeré náležitosti pracovních smluv. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat identifikaci smluvních 

stran, druh smlouvy, datum jejího uzavření a také pracovní a platové podmínky, 

zejména druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do zaměstnání, mzdové 

ohodnocení (podle druhu vykonávané činnosti) a pracovní dobu. Písemnou formu pra-

covní smlouvy by měl zaměstnanec obdržet nejpozději v den nástupu do zaměstnání, 

pokud se tak nestane, má právo alespoň na písemné potvrzení o sjednané smlouvě 

s uvedením druhu práce, smluvních stran a smluvních podmínek. 

V současnosti rozlišuje zákoník práce pět druhů pracovních smluv, a to smlouvu 

na zkušební dobu, na dobu určitou, na dobu potřebnou k vykonání určitého úkolu 

(angl. „contract of employment for the time of completion of a specified task“), 

smlouvu na dobu zástupu (angl. „substitution agreement“) a smlouvu na dobu 

neurčitou. Pracovní smlouva na zkušební dobu může být uzavřena maximálně na 3 

měsíce, nelze jí prodloužit ani opětovně uzavřít (výjimkou je prodloužení v případě 

těhotenství), po vypršení její platnosti může být uzavřena kterákoliv z výše uvedených 

pracovních smluv (zpravidla dochází k uzavření smlouvy na dobu neurčitou). Smlouva 

na dobu určitou je platná do vypršení lhůty, na kterou byla uzavřena. Zákoník práce 

neurčuje maximální dobu trvání smlouvy na dobu určitou, předpokládá se však, že by 

měla trvat v rozmezí od tří měsíců do tří let (v odůvodněných případech až do pěti 

let). Došlo-li mezi týmiž účastníky k uzavření smlouvy na dobu určitou opakovaně 

(přičemž doba mezi oběma pracovními smlouvami nepřesáhla 1 měsíc), je uzavření 

další (v pořadí třetí) pracovní smlouvy na dobu určitou z právního hlediska 

ekvivalentem uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Pracovní smlouva na dobu 

neurčitou je pro zaměstnance zdaleka nejvýhodnější, jednak s ohledem na řadu 

příslušejících benefitů, především však chrání zaměstnance před snadným rozvázáním 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Vedle pracovního poměru regulovaného zákoníkem práce, který je v Polsku 

nejběžnější, je možné založit pracovní poměr rovněž na základě občanského zákoníku 

(tj. na základě občanskoprávních smluv). Dokud novela zákoníku práce v roce 2002 

neomezila výrazně jejich použitelnost, byly v tomto ohledu velice populární tzv. 

mandátní smlouvy (angl. „contracts of mandate“). Před pracovními smlouvami byly 

preferovány zejména proto, že mandant (tj. zaměstnavatel) má větší svobodu ve 

vymezení vztahu s mandatářem (tj. zaměstnancem), který pro něj určitou službu 

vykonává (neexistují zde např. limity denní a týdenní pracovní doby, příplatky za 

přesčasy, sociální ochrana pro mandatáře apod.). 

Pracovní doba je v Polsku stanovena na 8 hodin denně, tedy zhruba 40 hodin 

týdně při pětidenním pracovním týdnu. Je-li to opodstatněné druhem práce nebo 

organizací práce, připouští se prodloužení denní pracovní doby maximálně na 12 hodin, 

toto prodloužení je pak kompenzováno kratší pracovní dobou v jiné dny nebo poskyt-

nutím pracovního volna. Přípustná je rovněž práce přesčas, svým celkovým rozsahem 

však nesmí přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a pracovní doba i s přesčasy 

nesmí převýšit 48 hodin týdně (mládež ve věku 16 až 18 let a těhotné ženy práci 

přesčas vykonávat nesmějí). Příplatek za přesčasy v noci, v neděli nebo o svátcích činí 

100 % průměrné mzdy, za ostatní přesčasy (v běžné pracovní dny) je poskytován 
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příplatek ve výši 50 %. Nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce má zaměstnanec 

nárok na přestávku v délce nejméně 15 minut. Rovněž má nárok na 11 hodin 

nepřetržitého odpočinku denně a 35 hodin týdně. 

Zaměstnanci, který odpracoval méně než 10 let, náleží 20 dní placené dovolené 

v roce, 26 dní dovolené pak náleží zaměstnanci, který odpracoval více než 10 let. Na 

žádost zaměstnance může být dovolená rozdělena, přičemž alespoň jedna její část 

nesmí být kratší než 14 dnů. Ženy mají nárok na mateřskou dovolenou v délce 20 

týdnů při narození jednoho dítěte a 31 týdnů v případě narození dvou dětí při jednom 

porodu (maximálně však 37 týdnů při narození 5 a více dětí). Minimálně 2 týdny 

mateřské dovolené lze využít před plánovaným datem porodu, po využití 14 týdnů 

mateřské dovolené (strávené po porodu) může matka odstoupit od využití zbývající 

části, na niž tak získává nárok otec. Ten může (nejpozději do doby, kdy dítě dosáhne 

1 roku života) využít rovněž tzv. otcovskou dovolenou, která od 1. ledna 2012 činí 

v Polsku 2 týdny. Během otcovské dovolené je zaměstnanec chráněn před propuštěním 

(obdobně jako zaměstnankyně během mateřské dovolené). 

Podmínky odměňování stanoví kolektivní smlouvy (podnikové a vyššího 

stupně). U zaměstnavatelů s více než 20 zaměstnanci, pokud se na ně nevztahuje 

kolektivní smlouva, se mzda stanoví na základě pracovní smlouvy. V Polsku existuje 

zákonem stanovená minimální mzda, která od ledna 2012 činí 1 500 PLN (tj. zhruba 

358 EUR podle kurzu platného 22. dubna 2012). Výše minimální mzdy se stanovuje 

vždy pro následující kalendářní rok, a to většinou na základě konsenzu sociálních 

partnerů v rámci Tripartitní komise. 

V Polsku byla postupně přijata řada právních předpisů, které zajišťují ochranu 

pracovního poměru. Zaměstnavatel musí řádně a písemně uvést důvody výpovědi a 

zákon rovněž omezuje možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele v době omluvené 

nepřítomnosti zaměstnance (během nemoci, dovolené atd.), možnost výpovědi 

těhotným ženám a matkám na mateřské dovolené, zaměstnancům, kteří v příštích 

čtyřech letech získají nárok na starobní důchod, členům vedení odborové organizace, 

členům dělnických rad ve státních podnicích a členům rad zaměstnanců, jakož i členům 

sociální inspekce práce. Zaměstnavatel je také povinen o výpovědi písemně 

informovat odborovou organizaci, která daného zaměstnance zastupuje, a seznámit ji 

s důvody rozvázání pracovního poměru. Pokud odborová organizace dospěje k názoru, 

že je výpověď neodůvodněná, může do 5 dnů od obdržení informace písemně 

zaměstnavateli sdělit své výhrady. Ty sice nemají za následek neplatnost výpovědi, 

ale mohou sehrát významnou roli před pracovním soudem, u něhož může každý 

zaměstnanec podat žalobu na neplatnost neodůvodněné nebo protiprávní výpovědi. 

Výpovědní doba závisí na druhu pracovní smlouvy a na délce trvání pracovního 

poměru zaměstnance u téhož zaměstnavatele. V případě pracovní smlouvy na zkušební 

dobu činí u pracovního poměru, který trvá méně než 2 týdny, výpovědní doba 3 dny, u 

pracovního poměru trvajícího 2 týdny až 3 měsíce činí výpovědní doba 1 týden a ve 

výjimečných případech, kdy zkušební doba přesáhne 3 měsíce, činí výpovědní doba 2 

týdny. V případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou činí výpovědní doba 2 týdny při 

pracovním poměru kratším než 6 měsíců, u pracovního poměru trvajícího 6 měsíců až 

3 roky činí výpovědní doba 1 měsíc a u pracovního poměru delšího než 3 roky činí 

výpovědní doba 3 měsíce. V případě smlouvy na dobu určitou lze pracovní poměr 

rozvázat pouze tehdy, je-li uzavřen na dobu delší než 6 měsíců, a to jen v případě, že 

je možnost výpovědi sjednána v pracovní smlouvě - pak činí výpovědní doba 2 týdny. 

U pracovní smlouvy na dobu zástupu činí výpovědní doba 3 dny. 

Okamžitou výpověď může dát zaměstnavatel zaměstnanci pouze ze závažných 

důvodů, jako je porušení základních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy 

(konzumace alkoholu na pracovišti, neodůvodněná absence atd.), spáchání trestného 

činu, ztráta nebo vypršení platnosti dokladů, jež zaměstnance opravňují danou práci 
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vykonávat, jakož i odůvodněná nepřítomnost v práci, pokud přesáhne stanovenou 

dobu. 

Rakousko 

Individuální pracovní právo není v Rakousku upraveno jednou právní normou, 

to znamená, že vedle základní pracovněprávní normy typu zákoníku práce, a zvláště v 

oblasti individuálního pracovního práva se zde vyskytuje celá řada zákonů, které 

upravují pracovněprávní vztahy specifických skupin zaměstnanců nebo speciální 

pracovní podmínky apod.  

 

Mezi základní právní normy upravující individuální pracovní právo patří578: 

 občanský zákoník (něm. „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch“579 - ABGB, angl. 

„General Civil Code“580), který upravuje pracovněprávní vztahy v obecné rovině 

(definice zaměstnance a závislé práce) a je aplikovatelný pouze tehdy, neupravuje-

li danou oblast jiný zákon, 

 zákon na ochranu administrativních pracovníků (něm. „Angestelltengesetz“581 - 

AngG, angl. „Salaried employees Act“, „White-collar Employees Act“, „White-collar 

Workers Act“), který upravuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců v administrativě 

(viz níže),  

 zákon o pracovní době (něm. „Arbeitszeitgesetz“582 - AZG, angl. „Work Statute on 

Working Time“),  

 zákon o placené dovolené (něm. „Urlaubsgesetz583 - UrlaubsG, Statute on Paid 

Vacation“). 

 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva upravuje konkrétní pracovněprávní vztah, jehož podstatou je 

ekonomická a personální závislost (podřízenost, angl. „dependency“) vůči zaměstna-

vateli. Personální závislost je přitom rozhodujícím principem při určení toho, zda se 

jedná o zaměstnance, tj. zda je konkrétní pracovník chráněn pracovním právem. 

Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně, využívat nástroje přidělené 

zaměstnavatelem a řídit se jeho pokyny. Podnikatelské riziko nese zaměstnavatel.  

Možnosti modifikace pracovní smlouvy v souladu s individuálními požadavky 

jsou omezené, neboť pracovní smlouva je zevrubně upravena zákonem, kolektivní 

smlouvou či podnikovou dohodou. Individuální úprava se tak zpravidla omezuje na 

popis pracovního místa apod. Pracovní smlouva nemůže stanovit nároky zaměstnance 

v menším rozsahu, než jak je upravuje zákon, kolektivní smlouva nebo podniková 

dohoda. 

                                                           
578 Převzato z http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.showCountry?p_lang=en&p_country_id=179. 
579 Úplné znění např. na http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html (v 
němčině). 
580 U zmíněných zákonů uvádíme vždy název zákona v originálním jazyce (němčině), jeho oficiální zkratku, 
kterou používáme v dalším textu, jakož i anglický ekvivalent (pokud je k dispozici) pro případnou snadnější 
orientaci. V případě českého překladu uvádíme i případné verze, s nimiž se lze v českých textech setkat. 
581 Úplné znění např. na http://www.jusline.at/Angestelltengesetz_(AngG).html (v němčině). 
582 Uplné znění např. na http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea& 
law_id=158 (v němčině). 
583 Úplné znění např. na http://www.jusline.at/index.php?cpid=753043c4d8f07f2727ea0da138b2010e&ge 
setz=&searchstring=Urlaubsgesetz&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0 (v němčině). 

http://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html
http://www.jusline.at/Angestelltengesetz_(AngG).html
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=158
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=158
http://www.jusline.at/index.php?cpid=753043c4d8f07f2727ea0da138b2010e&gesetz=&searchstring=Urlaubsgesetz&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0
http://www.jusline.at/index.php?cpid=753043c4d8f07f2727ea0da138b2010e&gesetz=&searchstring=Urlaubsgesetz&searchsubmit.x=0&searchsubmit.y=0
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Pracovní smlouva nemusí být uzavřena písemně,584 postačí ústní či konkludentní 

dohoda.585 Pokud však nedojde k uzavření pracovní smlouvy v písemné formě, je 

zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné potvrzení - pracovní kartu 

(zaměstnanecký list, něm. „Dienstzettel“,586 angl. „work statement“) s předepsanými 

náležitostmi charakterizujícími pracovněprávní vztah (mj. mzdu, termín výplaty, dobu 

trvání smlouvy, pokud se jedná o smlouvu na dobu určitou, nárok na dovolenou atd.). 

Písemné potvrzení nemusí být vydáno, jde-li o pracovněprávní vztah trvající kratší 

dobu než 1 měsíc. 

Pracovní smlouva může být uzavřena jak na dobu určitou (něm. „befristeter 

Arbeitsvertrag“), tak na dobu neurčitou (něm. „unbefristeter Arbeitvertrag“). Pokud 

doba, na kterou byla pracovní smlouva sjednána, uplynula, avšak zaměstnanec 

vykonává práci dál, aniž by byla smlouva prodloužena, pak se pracovní poměr stává 

pracovním poměrem na dobu neurčitou. Opětovné uzavírání pracovních smluv na dobu 

určitou je přípustné, nicméně pouze v odůvodněných případech, přičemž o každém 

sporném případu rozhoduje soud. 

Dalším typem pracovního vztahu je tzv. Werkvertrag - rakouská obdoba české 

smlouvy o dílo či dohody o provedení práce, která je vymezena úkolově, tzn. je zde 

stanoven úkol, který má pracovník vykonat, přičemž osoba, jež uzavře smlouvu, 

nemusí být totožná s pracovníkem plnícím sjednanou smlouvu, nemusí osobně 

realizovat předmět smlouvy587
 - na rozdíl od pracovní smlouvy zde neexistuje personální 

a ekonomická závislost na zaměstnavateli (zadavateli díla). 

 

Ukončení pracovního poměru 
 

Pracovní poměr může být ukončen: 

 uplynutím doby sjednané ve smlouvě na dobu určitou, 

 smrtí zaměstnance, 

 dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke stanovenému datu, 

 na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance během zkušební doby - zkušební doba 

činí 1 měsíc pro tzv. „bílé límečky“, tj. v zásadě administrativní pracovníky, a 2 týdny 

pro tzv. „modré límečky“, tj. v zásadě dělnické profese - během zkušební doby může 

dát výpověď jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to bez výpovědní doby a bez 

udání důvodů, 

 výpovědí s výpovědní dobou588
 (něm. „Kündigung“), kterou může dát zaměstnavatel 

i zaměstnanec, přičemž se jedná o jednostranný akt, který nevyžaduje dohodu 

stran. Výpověď může být dána písemně nebo ústně (pokud kolektivní smlouva 

nepožaduje písemnou formu), nicméně druhá strana se o ní musí vždy dozvědět. U 

zaměstnavatelů, kde působí podniková rada (viz níže), je výpověď z pracovního 

                                                           
584 Existují výjimky, např. v situaci, kdy výsledky zaměstnancovy tvůrčí práce patří zaměstnavateli atd. 
585 Ustanovení § 863 ABGB. 

586 Podle zákona o přizpůsobení pracovněprávních smluv (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 
(AVRAG), § 2 tohoto zákona, celé znění zákona např. na http://www.jusline.at/index.php?cpid 
=ba688068a8c8a9 5352ed951ddb88783e&lawid=51&paid=2 (v němčině), vzor tohoto zaměstnaneckého 
listu lze nalézt např. zde: http://cz.zuwins.at/fileadmin/Dateiupload/Vzor_zamestnanck-351ho_listu.pdf (v 
češtině). 
587 V Labour Law Pocket Book vydané rakouskou Pracovní komorou je jako příklad této smlouvy uvedena 
smlouva o ušití pánského obleku - krejčí uzavírá se zákazníkem kontrakt tohoto typu, nicméně oblek nemusí 
zhotovit osobně, může ho ušít jeho zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy. 
588 Platnost výpovědi lze napadnout z různých důvodů, např. osoby znevýhodněné na trhu práce (starší 
osoby apod.) mohou uplatnit argumentaci, že ve svém věku již neseženou zaměstnání. Zvláštní ochrany 
dále požívají těhotné ženy a matky (zákon o ochraně matek, Mutterschutzgesetz - MSchG, Maternity 
Protection Act), úplné znění např. http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869 
d4877ea&law_id=61 v němčině), osoby se zdravotním postižením a učňové. 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=51&paid=2
http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=51&paid=2
http://cz.zuwins.at/fileadmin/Dateiupload/Vzor_zamestnanck-351ho_listu.pdf
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=61
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=61
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poměru platná jen v případě, že je dána v souladu s interními předpisy a že o ní 

byla podniková rada informována a mohla se ve lhůtě 5 dnů vyjádřit. Zaměstnanec 

ani zaměstnavatel nejsou povinni udávat důvody, které k výpovědi vedly. Výpovědní 

doba je odlišná pro dvě rozlišované skupiny zaměstnanců, tzv. „bílé límečky“ 

(převážně zaměstnanci v administrativě) a tzv. „modré límečky“ (převážně 

zaměstnanci zastávající manuální práce). 

V případě tzv. bílých límečků závisí výpovědní doba na počtu odpracovaných let 

(jde-li o výpověď ze strany zaměstnavatele). 

 

Výpovědní doba u tzv. „bílých límečků“ v závislosti na počtu odpracovaných let589 

počet odpracovaných let u zaměstnavatele (roky) výpovědní doba 

0-2 6 týdnů 

2-5 2 měsíce 

5-15 3 měsíce 

15-25 4 měsíce 

25+ 5 měsíců 

 

Pokud dává výpověď zaměstnanec náležející do kategorie tzv. bílých límečků, 

činí výpovědní lhůta jeden měsíc, není-li dohodnuto jinak (kratší výpovědní dobu však 

sjednat nelze). 

U tzv. modrých límečků je výpovědní doba stanovena kolektivní smlouvou, 

příp. podnikovou dohodou. Pokud není stanovena výše uvedenými způsoby, činí 

výpovědní doba 14 dnů (v kolektivní smlouvě nebo pracovní dohodě může být 

sjednána výpovědní doba delší). 

Pracovní poměr může být rozvázán rovněž okamžitým skončením (něm. 

„Entlassung“), a to jak z podnětu zaměstnavatele,590 tak i zaměstnance,591 avšak 

pouze ze závažných důvodů. Mezi důvody pro okamžité skončení pracovního poměru z 

podnětu zaměstnavatele patří zejména porušení loajality vůči zaměstnavateli - 

korupce, nástup výkonu trestu, násilí na pracovišti atd., na straně zaměstnance mezi 

důvody pro okamžité ukončení pracovního poměru patří zejména ohrožení zdraví, 

násilí na pracovišti, morální újma atd. Důvody pro okamžité skončení pracovního 

poměru jsou u již zmíněných bílých i modrých límečků obdobné. 

Hromadné propouštění 

Hromadným propouštěním592 rakouská pracovněprávní úprava rozumí propuštění: 

 alespoň 5 zaměstnanců v podnicích s 20 až 100 zaměstnanci, 

 5 % zaměstnanců v podnicích se 100 až 600 zaměstnanci, 

 30 zaměstnanců v podnicích s více než 600 zaměstnanci, 

 alespoň 5 zaměstnanců starších 50 let. 

                                                           
589 Dle AngG, § 20. 
590 Důvody pro okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele upravuje u bílých límečků 
AngG, § 27, u modrých límečků § 82 GewO. 
591 tamtéž 
592 Viz zákon o podpoře pracovního trhu (Arbeitsmarktförderungsgesetz - AMFG, Labour Market Promotion 
Act) § 45a, úplné znění např. na http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f8 
69d4877ea&law_id=213 . 
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Zákon nevymezuje důvody, které lze pro hromadné propouštění považovat za 

přípustné. 

Zaměstnavatel musí o plánovaném propouštění informovat podnikovou radu (viz 

níže), pokud v podniku působí, a záležitost s ní konzultovat. Informace o chystaném 

propouštění musí obsahovat důvody propouštění a údaje o zaměstnancích, kterých se 

propouštění týká. Pokud v podniku podniková rada nepůsobí, musí být oznámení 

doručeno všem zaměstnancům, kteří mají být propuštěni. 

Zaměstnavatel je dále povinen o plánovaném propouštění informovat úřad 

práce (Arbeitsmarktservice), a to alespoň 30 dní před zamýšleným propouštěním - 

informace musí obsahovat údaje o propouštěných zaměstnancích, o nabízené pomoci 

a také potvrzení o tom, že byla informována podniková rada. 

Pokud se významná část zaměstnanců v podniku s více než 20 zaměstnanci 

ocitne kvůli propouštění v nepříznivých životních podmínkách, mohou zaměstnavatel a 

podniková rada sjednat tzv. sociální plán (něm. „Sozialplan“), který zmírní dopady 

propouštění (nabídka rekvalifikace, poskytnutí vyššího odstupného apod.). 

 

Pracovní doba 

Pracovní doba je upravena zákonem o pracovní době (něm. 

„Arbeitszeitgesetz“593 - AZG, angl. „Working Hours Act,“ „Working Time Act“) a 

zákonem o pracovním odpočinku (něm. „Arbeitsruhegesetz“594 - ARG, angl. „Act on 

Rest Period“). AZG byl v posledních desetiletích vícekrát novelizován s cílem zvýšit 

flexibilitu trhu práce, takže stávající úprava poskytuje větší prostor pro úpravu 

pracovní doby v kolektivních smlouvách a podnikových dohodách. Zásadní novela AZG 

z roku 2007 umožňuje prodloužit pracovní dobu na 10 hodin denně, což umožňuje 

sjednat v kolektivních smlouvách a podnikových dohodách čtyřdenní pracovní týden. 

V současné době činí týdenní pracovní doba nejvýše 40 hodin (8 hodin denně). 

Zejména v poslední době se ale předmětem úpravy v kolektivních smlouvách 

pravidelně stává zkrácení zákonem stanovené maximální délky pracovní doby 

(průměrná délka týdenní pracovní doby sjednaná v kolektivních smlouvách je v 

současnosti 38 hodin). Týdenní pracovní doba může být libovolně rozvržena v rámci 

dnů s tím, že nesmí však přesáhnout 10 hodin denně. Veškerá práce nad rámec této 

pracovní doby je považována za práci přesčas. 

Po 6 hodinách práce náleží zaměstnancům ze zákona třicetiminutová přestávka. 

Minimální mzda 

Minimální mzda není v Rakousku upravena zákonem, její úprava je vyhrazena 

kolektivní smlouvám. Za minimální mzdu je považována mzda sjednaná v sektorové 

kolektivní smlouvě, přičemž výše minimální mzdy se v jednotlivých odvětvích liší (viz 

níže). 

Bílé a modré límečky 

Pro rakouské pracovní právo v oblasti úpravy pracovních podmínek je 

charakteristické, že člení zaměstnance, jak již bylo uvedeno výše, do dvou skupin, a to 

především podle vykonávané profese. Pracovní podmínky zaměstnanců v administra-

                                                           
593 Úplné znění např. na: http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea& 
law_id=158 (v němčině). 
594 Úplné znění např. na: http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law 
_id=49 . 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=158
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=158
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tivě595 (něm. „Angestellte“) jsou komplexně upraveny zmíněným zákonem AngG. 

Pokud jde o pracovní podmínky zaměstnanců vykonávajících převážně manuální práce 

(něm. „Arbeiter“), vztahuje se na ně jiná právní úprava (viz níže). Přestože rakouská 

legislativa nepoužívá v této souvislosti výslovně termínů „bílé límečky“, respektive 

„modré límečky“, ze souvislostí i z relevantní zahraniční odborné literatury je zřejmé, 

že právě tyto termíny vystihují podstatu zmíněného členění nejlépe. Rozdělení 

zaměstnanců do dvou skupin má svůj původ v minulosti, v současné době postupně 

dochází ke stírání rozdílů mezi oběma kategoriemi. Přesto stále platí, že modré límečky 

jsou z hlediska právní úpravy pracovních podmínek oproti bílým límečkům znevýhod-

něny - např. v oblasti dovolené, nemocenské, výpovědní doby. Kategorie bílých a 

modrých límečků se také liší, pokud jde o odborové zastoupení - v Rakousku mají obě 

uvedené skupiny zaměstnanců vlastní odborové zastoupení.  

 

Kromě AngG existuje další pracovněprávní úprava týkající se bílých límečků: 

 pracovní podmínky zaměstnanců v zemědělství a lesnictví upravuje tzv. 

„Gutsangestelltengesetz“596 - GangG, angl. „Estate Employees Act“) 

 pracovní podmínky zaměstnanců vykonávajících umělecké profese (herce, 

hudebníky, režiséry atd.) upravuje tzv. „Schauspielergesetz“597 - SchauspG,  

 pracovní podmínky novinářů, pokud dostávají plat a svou práci nevykonávají v rámci 

vedlejší činnosti, upravuje tzv. „Journalistengesetz“598 - JournG.  

Pracovní podmínky modrých límečků upravuje více zákonů, to znamená, že pro 

tuto oblast nebyl přijat speciální zákon, jako je tomu u bílých límečků. Právní úprava 

tuto skupinu zaměstnanců ani blíže nevymezuje, jedná se prakticky o všechny profese, 

na něž se nevztahuje AngG. Jde zejména o zaměstnance v dělnických profesích, ať už 

kvalifikovaných či nekvalifikovaných. Stěžejní právní normu v této oblasti představuje 

tzv. „obchodní řád“ (něm. „Gewerbeordnung“599 - GewO, angl. „Industrial Code“, 

„Commerce Regulations“). 

Stejně jako v případě právní úpravy pracovních podmínek bílých límečků, i pro 

pracovní podmínky modrých límečků existuje další právní úprava týkající se 

specifických skupin profesí: 

 pracovní podmínky stavebních dělníků upravuje „Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz“600 - BUAG (angl. „Construction Workers´ Holiday and Severence 

pay Act“), upravující odstupné a nároky na dovolenou, jakož i „Bauarbeiter-

Schlechtwetterentschädigungsgesetz“601 - BschEG (angl. „Construction Workers Bad 

                                                           
595 Zmíněný AnG v § 1 definuje tyto pracovníky jako zaměstnance v komerčních službách, zaměstnance ve 
vyšších nepodnikatelských profesích a zaměstnance vykonávající kancelářskou práci (ale kvalifikovanější než 
např. pouhé kopírování apod.). Tato definice není dostatečně konkrétní, takže byla později upravena 
rozhodnutími Nejvyššího soudu (Risak, 2010). 
596 Úplné znění např. na: 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=789 (v němčině). 
597 Úplné znění např. na: 

 http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=267 (v němčině). 
598 Úplné znění např. na: 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=244 (v němčině). 
599 Úplné znění např. na: 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=12 (v němčině). 
600 Uplné znění např. na: 
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=329 (v němčině). 
601 Uplné znění např. na: 
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=481 (v němčině). 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=789
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=267
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=244
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=12
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=329
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=481
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Weather Compensation Act“), stanovící kompenzace stavebním dělníkům v případě 

špatného počasí 

 pracovní podmínky domovníků (něm. „Hausbesorger“) upravuje „Hausbesorgerges-

etz“602 - HbG (angl. „Janitors Act, „Caretaker´s Law“), který podrobně vymezuje 

jejich pracovní povinnosti 

 pracovní podmínky hospodyň, uklízeček v domácnosti a chův (něm. „Hausgehilfen“) 

upravuje „Hausangestelltengesetz“603 - HgHaG (angl. „Domestic Employees Act“) 

 pracovní podmínky modrých límečků v zemědělství a lesnictví upravuje zevrubně 

„Landarbeitsgesetz“604 - LAG (angl. „Agriculture Employment Act“), a to včetně 

podmínek kolektivního vyjednávání v odvětví zemědělství, odměňování v naturální 

formě, zkušební doby, ubytování dělníků atd. 

Dovolená 

Dovolená je upravena zákonem o dovolené (něm. „Urlaubsgesetz“605 - UrlaubsG, 

angl. „Vacation Act“). Zaměstnanci mají nárok na dovolenou v délce 25-30 pracovních 

dnů ročně (5 týdnů, přičemž 25 dní platí pro zaměstnance s pětidenním pracovním 

týdnem a 30 dní pro zaměstnance s šestidenním pracovním týdnem). Nárok na 

dovolenou se zvyšuje s celkovou dobou zaměstnání - po 25 odpracovaných letech 

vzniká zaměstnancům nárok na 36 pracovních dnů dovolené (6 týdnů). Zaměstnanec 

má právo na další dva týdny placeného volna pro potřeby péče o rodinného 

příslušníka. 

 

Slovensko 

Ve smyslu čl. 36 Ústavy SR mají zaměstnanci právo na spravedlivé a uspokojivé 

pracovní podmínky a zákon jim zaručuje zejména: (a) právo na odměnu za vykonanou 

práci dostačující k tomu, aby jim umožnila důstojnou životní úroveň, (b) ochranu proti 

svévolnému propouštění ze zaměstnání a proti diskriminaci v zaměstnání, (c) 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, (d) nejvyšší přípustnou délku pracovní doby, 

(e) přiměřený odpočinek po práci, (f) nejkratší přípustnou výměru placené dovolené 

na zotavenou a (g) právo na kolektivní vyjednávání. 

Základním právním předpisem, který upravuje individuální pracovněprávní 

vztahy v SR a který navazuje na ústavu, je zákoník práce, zákon o minimální mzdě a 

antidiskriminační zákon. Pracovněprávní vztahy některých kategorií zaměstnanců 

odměňovaných z veřejných prostředků jsou upraveny samostatně a v některých 

ohledech odlišně od případů zaměstnanců soukromého sektoru, a to zejména (i) 

zákonem o výkonu práce ve veřejném zájmu, (ii) zákonem o odměňování zaměstnanců 

při výkonu práce ve veřejném zájmu a (iii) zákonem o státní službě, (iv) zákonem o 

státní službě celníků, (v) zákonem o státní službě příslušníků Policejního sboru, 

Slovenské informační služby, Sboru vězeňské a justiční stráže SR a Železniční policie a 

(vi) zákonem o státní službě profesionálních příslušníků ozbrojených sil SR. Odlišně 

jsou upraveny také pracovněprávní vztahy mezi církví a náboženskými společnostmi a 

jejich zaměstnanci, kde je úprava jejich vztahů do velké míry ponechána na vnitřních 

                                                           
602 Uplné znění např. na:  
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=76 (v němčině). Zákon 
je platný pouze pro pracovní smlouvy uzavřené do 30. července 2000, pro pracovní smlouvy uzavřené po 
tomto datu platí jen obecná právní úprava týkající se modrých límečků. 
603 Úplné znění např. na: 
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=505 (v němčině). 
604 Úplné znění např. na: 
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=299 (v němčině). 
605 Úplné znění např. na: 
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=129 (v němčině). 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=76
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=505
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=299
http://www.jusline.at/index.php?cpid=f04b15af72dbf3fdc0772f869d4877ea&law_id=129
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předpisech církve. V některých aspektech odlišně a samostatně jsou upraveny i 

pracovněprávní vztahy profesionálních sportovců, zaměstnanců soukromých bezpeč-

nostních služeb a zaměstnanců v dopravě (zejména z pohledu rozvržení jejich pracovní 

doby). Samostatný a rozsáhlý soubor právních předpisů relevantních pro úpravu 

vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci představují veřejnoprávní předpisy, 

které upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Všechny tyto předpisy podléhají relativně častým změnám vyplývajícím z jejich 

harmonizace s předpisy EU, ze směrnic Evropské komise, jakož i ze střídání vlád 

(pravicové versus sociálnědemokratické) v SR. Pravicové vlády a zaměstnavatelé volají 

ve jménu deklarované snahy o podporu tvorby pracovních míst zejména po větší 

flexibilitě a liberalizaci, sociálnědemokratické vlády a odboráři se dožadují vyvažování 

principu flexibility principem jistot v pracovněprávních vztazích. Časté změny právní 

úpravy ve spojení s nepropracovanými intertemporálními ustanoveními vedou v praxi 

k řadě nejasností. 

Povaha pracovního práva je na pomezí práva veřejného a soukromého. Smluvní 

volnost stran stejně jako soukromoprávní princip, že každý může činit, co zákon 

nezakazuje, je výrazně potlačena ve prospěch pracovněprávní ochrany zaměstnance. 

Jako problematická se v praxi jeví skutečnost, že individuální pracovněprávní úprava je 

táž pro různé kategorie zaměstnanců, od pomocných dělníků až po vrcholové 

manažery. Koncept „vedoucích zaměstnanců“, který zákoník práce uplatňuje hlavně v 

oblasti pracovní doby, tento problém neřeší. 

Kromě právní úpravy je relevantní i úprava zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých 

vztahů prostřednictvím kolektivních smluv. Kolektivní smlouvy vyššího stupně se 

uzavírají v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru, větší relevanci mají ovšem ve 

veřejném sektoru. Zejména v soukromé sféře se sociální partneři soustřeďují na 

kolektivní vyjednávání na úrovni podniku a více využívají podnikové kolektivní 

smlouvy. 

Současná decentralizace kolektivního vyjednávání a dominance podnikového 

kolektivního vyjednávání je obecným a charakteristickým rysem kolektivního vyjedná-

vání na Slovensku. Zákon výslovně stanoví, že kolektivní smlouva upravuje pracovní 

podmínky včetně mzdových podmínek a podmínek zaměstnávání, jakož i vztahy mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci a jejich organizacemi výhodněji než zákon. Toto 

ustanovení bývá interpretováno v tom smyslu, že jde o úpravu výhodnější pro 

zaměstnance, což vyplývá i ze samotného účelu a povahy kolektivních smluv. Výjimku 

z tohoto principu zavedla poslední novela zákoníku práce účinná od 1. 9. 2011, která 

umožňuje přesně stanovené instituty upravit v kolektivní smlouvě i méně výhodně pro 

zaměstnance v rámci omezení stanovených zákonem. Je možné například sjednat 

delší zkušební dobu, vyšší peněžní náhradu za nesetrvání zaměstnance v práci během 

výpovědní doby, delší přesčasovou práci nebo vyloučit nabídkovou povinnost u 

výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pracovní smlouva je ze zákona neplatná v té 

části, v níž upravuje nároky zaměstnance v menším rozsahu než kolektivní smlouva. 

Pracovní smlouva musí obsahovat minimálně: (i) určení druhu práce, kterou bude 

zaměstnanec vykonávat, a stručnou charakteristiku práce, (ii) určení místa výkonu 

práce, (iii) den nástupu do práce, (iv) mzdové podmínky, výplatní termíny, (v) 

pracovní dobu, (vi) délku dovolené a (vii) délku výpovědní doby. Pokud je místo 

výkonu práce v cizině, musí pracovní smlouva obsahovat i další náležitosti.  

Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Zaměstnavatel má povinnost zajistit písemné vyhotovení pracovní 

smlouvy, porušení této povinnosti může vést k sankcím vůči zaměstnavateli, není však 

důvodem pro neplatnost pracovního poměru. 

Každá osoba, která vykonává práci pro zaměstnavatele osobně, jeho jménem, 

na jeho odpovědnost, na základě jeho pokynů, na jeho náklady, jeho výrobními 

prostředky, za mzdu nebo odměnu a dále za předpokladu, že práce spočívá převážně 
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v opakování určených činností, vykonává tzv. závislou práci. Závislá práce může být 

konána ze zákona pouze v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou, 

v obdobném pracovním vztahu (např. státně zaměstnaneckém) nebo výjimečně za 

podmínek stanovených zákonem i v jiném pracovněprávním vztahu (tj. na základě 

dohod o práci konané mimo pracovní poměr). 

Obecně by závislá práce měla být vykonávána zaměstnancem v pracovním 

poměru na dobu neurčitou, a to buď na plný pracovní úvazek, nebo v kratší pracovní 

době. Platí zákaz řetězení pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, jehož 

porušení má za následek změnu termínovaného pracovního poměru na pracovní poměr 

na dobu neurčitou a riziko peněžité sankce vůči zaměstnavateli. Pracovní poměr na 

dobu určitou je možné uzavřít nejdéle na tři roky, přičemž během tohoto období je 

možné ho prodloužit nebo uzavřít (do šesti měsíců od skončení předchozího pracovního 

poměru na dobu určitou) opakovaně, a to až třikrát. Výjimky ze zákazu řetězení 

pracovních poměrů na dobu určitou platí pouze v případech uvedených v zákoně, např. 

při zastupování jiného zaměstnance během jeho mateřské nebo rodičovské dovolené 

nebo během uvolnění k výkonu veřejné funkce, dále pro sezónní práce, pro práce 

sjednané v kolektivní smlouvě, nebo pokud se jedná o tvůrčí zaměstnance vědy, 

výzkumu a vývoje a vysokoškolské učitele (tyto kategorie zaměstnanců podléhají, a to 

až do dosažení příslušných vědecko-pedagogických titulů, opakovaným pravidelným 

výběrovým řízením, jejichž cílem je zvýšení konkurenčního prostředí ve sféře vysokého 

školství). 

Flexibilitu v pracovněprávních vztazích mají zajišťovat dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé je mohou uzavírat pouze výjimečně na 

příležitostnou práci nebo práci vymezenou výsledkem. Tyto dohody podléhají pouze 

minimální zákonné regulaci, je možné - na rozdíl od pracovního poměru - je jednoduše 

a rychle ukončit a odměna vyplacená zaměstnancům, na jejich základě nepodléhá 

většině tzv. odvodových povinností na sociální pojištění (i když se už delší dobu 

diskutuje o zatížení i těchto dohod odvody). Konkrétně se jedná o (i) dohodu o 

provedení práce, kterou může zaměstnavatel uzavřít s tímtéž zaměstnancem až na 

350 hodin v kalendářním roce; (ii)dohodu o pracovní činnosti, kterou je možné uzavřít 

až na 10 hodin týdně a (iii) dohodu o brigádnické práci, kterou je možné uzavřít pouze 

s osobou, která má statut studenta (střední školy, gymnázia, učiliště nebo vysoké 

školy), a to až na průměrně 20 hodin týdně během dvanáctiměsíčního období. 

Maximální délka pracovní doby činí 40 hodin týdně a osm hodin denně bez práce 

přesčas. Pracovní doba ve dvousměnném pracovním režimu je maximálně 38,5 hodiny 

týdně, ve trojsměnném a nepřetržitém pracovním režimu a pro zaměstnance od 16 do 

18 let maximálně 37,5 hodiny týdně, při práci s karcinogeny a některými druhy záření 

maximálně 33,5 hodiny týdně. 

Práce přesčas nesmí překročit v průměru osm hodin týdně během čtyřměsíčního 

(v případě dohody se zástupci zaměstnanců maximálně dvanáctiměsíčního) období. 

Zaměstnavatel může ročně nařídit až 150 hodin práce přesčas a dalších až 250 hodin po 

dohodě se zaměstnancem (toto omezení je možné od 1. září 2011 upravit v kolektivní 

smlouvě v tom smyslu, že zaměstnavatel může nařídit až 250 přesčasových hodin 

ročně). Výjimka z těchto omezení platí pouze pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance 

ve zdravotnictví, jejichž pracovní doba, včetně práce přesčas, může s jejich souhlasem 

(který mohou kdykoliv odvolat) činit až 56 hodin týdně v průměru za kterékoliv po 

sobě jdoucí měsíce, a až 550 hodin za rok. Za práci přesčas, za kterou zaměstnanec 

nečerpal náhradní volno, mu náleží kromě mzdy i mzdové zvýhodnění (příplatek) ve 

výši 25 % (v případě rizikových prací ve výši 35 %) jeho průměrného výdělku. 

Zaměstnavatel může se zaměstnanci některých kategorií dohodnout zohlednění práce 

přesčas v rozsahu až 150 hodin ročně, a to už v rámci jejich mzdy. Týká se to 

některých skupin zaměstnanců stanovených kolektivní smlouvou, dále vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců vykonávajících koncepční, systémové, tvůrčí, metodické 

nebo obchodní činnosti nebo zajišťujících koordinaci složitých procesů nebo souborů 
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velmi složitých zařízení. Zákon kromě toho stanoví minimální rozsah odpočinku pro 

zaměstnance za den a v týdnu. Minimální výměra placené dovolené je čtyři týdny (20 

dní) v roce a pro zaměstnance starší 33 let činí tato roční výměra pět týdnů. 

Diskuse na Slovensku někdy vyvolává skutečnost, že stanovená omezení 

rozsahu pracovní doby se týkají pracovněprávního vztahu individuálního zaměstnance a 

zaměstnavatele, respektive limitují zaměstnavatele (a nikoliv zaměstnance), a dále, že 

se nenačítá pracovní doba zaměstnance v rámci pracovních poměrů uzavřených 

zároveň s více zaměstnavateli. Výjimku ze stanoveného obecného rozvržení pracovní 

doby činí pouze některé skupiny zaměstnanců, například mladiství zaměstnanci či 

zaměstnanci v dopravě - viz výše. 

Minimální mzda je v SR stanovena zákonem a pravidelně se zvyšuje nařízením 

vlády. V roce 2012 činí minimální hrubá měsíční mzda 327,20 EUR (minimální hrubá 

hodinová mzda 1,880 EUR) pro první stupeň náročnosti prací. Rozlišuje se šest stupňů 

náročnosti prací na základě koeficientu, jehož výše narůstá o 0,2 body v rozmezí od 

1,0 do 2,0.  

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr se zaměstnancem pouze z důvodů 

a způsobem, jež stanoví zákon. Obecně lze konstatovat, že ukončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele je relativně komplikované a představuje výrazný 

prvek pracovněprávní ochrany zaměstnance. Rovněž ustálená judikatura při 

posuzování platnosti skončení pracovního poměru je výrazně ochranářská ve vztahu 

k zaměstnanci. V případě neplatného ukončeného pracovního poměru zaměstnavatel 

podstupuje riziko, že bude muset zaměstnance nadále zaměstnávat a zaplatit mu 

náhradu až do výše devíti měsíčních platů (přičemž právní úprava platná před 1. září 

2011 umožňovala i náhradu vyšší). 

Pracovní poměr se zaměstnancem může zaměstnavatel ze zákona ukončit pro 

důvody na straně zaměstnance (pro opakované závažné porušení pracovní kázně, 

neuspokojivé plnění pracovních úkolů - pokud zaměstnanec ani na výzvu zaměstnava-

tele nesjednal nápravu, dále pokud zaměstnanec přestal bez zavinění zaměstnavatele 

plnit podmínky určené pro výkon jeho práce, nebo pokud ztratil zdravotní způsobilost 

vykonávat dosavadní práci) nebo pro důvody na své straně (zaměstnavatel se stěhuje 

nebo ruší, případně rozhodl o organizačních změnách, v jejichž důsledku je 

zaměstnanec nadbytečný). Pro skončení pracovního poměru musí být vždy splněny i 

další podmínky určené zákonem, například zaměstnavatel v některých případech musí 

nejdříve nabídnout zaměstnanci jinou pro něj vhodnou práci a teprve pokud ji 

zaměstnanec odmítne, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Zaměstnavatel nemůže 

dát výpověď zaměstnanci v ochranné době, např. v době pracovní neschopnosti nebo 

během mateřské či rodičovské dovolené. Délka výpovědní doby činí od jednoho do tří 

měsíců, a to v závislosti na délce trvání pracovního poměru a důvodech výpovědi. Od 

začátku září 2011 lze v kolektivní smlouvě zakotvit možnost dohodnout se 

zaměstnancem až o 3 měsíce delší než zákonem stanovenou výpovědní dobu. 

Politické změny v SR se promítají v právní úpravě umožňující případně souběh 

výpovědní doby a odstupného po skončení výpovědní doby. V současné době tento 

souběh uplatňován není, je ale pravděpodobné, že po nástupu nové vlády po 

březnových parlamentních volbách (jejichž vítězem se stala politická strana SMER) 

bude do právní úpravy opět zaveden. 

Rychlé a relativně jednoduché je pouze ukončení pracovního poměru ve 

zkušební době nebo uplynutím doby, na kterou byl uzavřen pracovní poměr na dobu 

určitou.  

Pokud jde o zkušební dobu, musí být se zaměstnancem sjednána s tím, že 

nesmí přesáhnout tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců nesmí přesáhnout šest měsíců.  

Skutečnost, že nelze zjišťovat některé údaje, které by bránily diskriminaci žen i 

mužů s dětmi a těhotných žen před vznikem pracovního poměru, vedla v praxi ke 
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zneužívání možnosti ukončit pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu. To 

vedlo k novele zákona, na jejímž základě musí zaměstnavatel případné skončení 

pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní, matkou v době do ukončení devátého 

měsíce po porodu a kojící ženou ve zkušební době písemně zdůvodnit výjimečným 

důvodem, který nesouvisí s těhotenstvím či mateřstvím zaměstnankyně. Tato povin-

nost zaměstnavatele je doplněním (či konkretizací) pracovněprávní ochrany před 

diskriminací v zaměstnání a má též význam při uplatňování důkazního břemene 

v otázce diskriminace. 

Celkově lze konstatovat, že platné slovenské individuální pracovní právo je 

v souladu s příslušnými evropskými normami a v některých otázkách překračuje 

evropský standard pracovněprávní ochrany zaměstnance. V praxi však dochází 

poměrně často k porušování předpisů (typicky v oblasti pracovní doby), ve většině 

případů však se souhlasem zaměstnanců. 

 

Velká Británie 

Stávající pracovněprávní úprava ve Velké Británii nabízí z pohledu zaměstnanců 

určitý minimální standard ochrany ve vztahu k zaměstnavateli. Nejdůležitější pracovně-

právní normou je Zákoník práce (angl. „Employment Rights Act“) z roku 1996, který 

stanoví pravidla pro uzavření a skončení pracovního poměru, podmínky pro poskyto-

vání mezd, pracovního volna pro péči o dítě, pro uplatňování flexibilních forem práce 

apod. Zákoník práce se vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru, neupravuje 

pracovní podmínky osob samostatně výdělečně činných a zpravidla ani podmínky 

zaměstnávání agenturních zaměstnanců. Otázka rozsahu působnosti britského Záko-

níku práce je nicméně dlouhodobě součástí odborných diskusí, opírajících se 

argumentačně o relevantní soudní precedenty.606  

Mezi důležité všeobecně závazné pracovněprávní předpisy patří rovněž Zákon o 

státní minimální mzdě (angl. „National Minimum Wage Act“) z roku 1998, zaručující 

mzdu ve stanovené minimální výši, a dále předpisy z téže doby týkající se problematiky 

pracovní doby (angl. „Working Time Regulations“) včetně dovolené. Moderní 

pracovněprávní úpravu představuje Zákon o rovném zacházení (angl. „Equality Act“) 

z roku 2010 a v souladu s evropskou legislativou přijaté Předpisy pro ochranu 

zaměstnanců při převodu podniků (angl. „Transfer of Undertakings (Protection of 

Employment) Regulations“) z roku 2006. V červenci 2000 vstoupila v platnost právní 

úprava částečných pracovních úvazků Part-Time Workers (Prevention of Less 

Favourable Treatment) Regulations (Pravidla pro pracující na zkrácený úvazek - 

Prevence méně příznivého zacházení), která zaručuje rovné zacházení zaměstnancům 

bez ohledu na rozsah jejich pracovního úvazku. Rovné podmínky se týkají zejména 

vzdělávání zaměstnanců, poskytování benefitů nebo propouštění ze zaměstnání. V roce 

2002 byla přijata obdobná právní úprava týkající se pracovních poměrů na dobu 

určitou (angl. „Fixed-Term Employees Regulations“, Pravidla pro zaměstnance na dobu 

určitou) (Mercer... 2006). 

Obecně lze říci, že zaměstnanci mají ze zákona právo na mzdu za odvedenou 

práci, na pracovní volno při výkonu odborových funkcí a činností, na poporodní péči o 

dítě, na zachování pracovního místa v případě těhotenství a po uplynutí mateřské 

dovolené, na mateřský příspěvek a nemocenské dávky, spravedlivé zacházení při 

propouštění a na písemné zdůvodnění propuštění, na rovné zacházení a odměňování 

bez ohledu na pohlaví, rodinný stav, rasu či členství v odborech. V případě porušení 

těchto práv se mohou zaměstnanci obracet na soudy specializované na pracovní právo 

(angl. „employment tribunals“). Podle stávající právní úpravy se těchto práv mohou 

                                                           
606 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_Rights_Act_1996. 
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domáhat i zaměstnanci s kratšími pracovními úvazky či jinými atypickými 

smlouvami.607 

Písemná pracovní smlouva musí být ze zákona uzavřena během prvních dvou 

měsíců od nástupu zaměstnance do zaměstnání. Mezi povinné náležitosti pracovní 

smlouvy patří den nástupu do zaměstnání, mzdové podmínky, rozsah dovolené, 

pracovní doba, zajištění plateb nemocenského a sociálního pojištění, délka výpovědní 

doby, název pracovní pozice a místo výkonu práce, případně také podmínky vyplývající 

z uzavřené kolektivní smlouvy a týkající se vykonávané profese. V pracovní smlouvě 

by rovněž měl být specifikován způsob řešení pracovních konfliktů. Pracovní smlouva 

musí být uzavřena písemně se všemi zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval 

alespoň jeden měsíc. Další ujednání mezi povinné náležitosti nepatří, v praxi však 

obvykle pracovní smlouvy obsahují nejen zákonem stanovené, ale i některé jiné 

podmínky výkonu zaměstnání. Zákon např. neupravuje délku zkušební doby - u 

dělnických profesí je obvyklá zkušební doba v délce jednoho až čtyř týdnů, u 

nemanuálních profesí v rozmezí jednoho až šesti měsíců dle statusu příslušné pracovní 

pozice. Pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v na sebe navazujících 

pracovních poměrech na dobu určitou alespoň celkem čtyři roky, musí další pracovní 

poměr se zaměstnancem být uzavřen na dobu neurčitou, pakliže neexistuje objektivní 

důvod pro uzavření další smlouvy na dobu určitou (Mercer... 2006). Právně 

vymahatelné jsou jen závazky zaměstnavatele z pracovní smlouvy, změna pracovní 

smlouvy je možná pouze se souhlasem zaměstnance.  

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odbory, bývají změny pracovních podmínek 

nebo pracovních postupů ve firmě zaváděny zaměstnavatelem jednostranně a přímo, 

nesmějí se však dotknout zákonem stanovených minimálních standardů a vést ke 

zhoršení oproti smluvním nebo legislativně vymezeným podmínkám (Rodríguez et al. 

2011). 

Mezi nejdůležitější smluvní ujednání v pracovněprávních vztazích patří úprava 

pracovní doby a délky dovolené a právě tyto aspekty pracovního poměru byly ve Velké 

Británii tradičně regulovány jen minimálně. Výše zmíněná právní norma přijatá v roce 

1998 je pak značně flexibilní a v řadě případů se lze od ní lze odchýlit (Mercer... 2006). 

Pokud jde o úpravu problematiky pracovní doby, a dovolené v kolektivních smlouvách, 

její dopad je v praxi omezen nízkým počtem zaměstnanců krytých kolektivním 

vyjednáváním, zejména v důsledku klesající odborové organizovanosti v posledních 

letech. S ohledem na směrnici EU o pracovní době z roku 1993 (Council Directive 

93/104/EC) byl ve Velké Británii uzákoněn u zaměstnanců starších 18 let nejvyšší 

přípustný rozsah týdenní pracovní doby 48 hodin týdně, s výjimkou manažerských a 

vysoce kvalifikovaných pracovních pozic (EIRO 2009a). Platná právní úprava pracovní 

doby se netýká osob samostatně výdělečně činných, neboť primárním cílem zmíněného 

omezení, pokud jde o nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby, je chránit zaměstnance, 

kteří disponují menší vyjednávací silou a autonomií při výkonu pracovní činnosti. 

Zaměstnanec se může (písemnou formou) vzdát práva na uplatnění nejvýše přípustné 

48hodinové týdenní pracovní doby (má také možnost toto své rozhodnutí kdykoli 

změnit, aniž by to mělo nepříznivé důsledky ve vztahu k zaměstnavateli). Průměrná 

pracovní doba činí ve Velké Británii v současnosti 41,4 hodin týdně, což je nejvíce 

v Evropě, a i v celosvětovém srovnání patří tato pracovní doba k nejdelším.608 Přesčasy 

a školení jsou započítávány do pracovní doby. Požadavek na práci přesčas musí být 

uveden v pracovní smlouvě. Je na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

zda a jakým způsobem budou zaměstnanci přesčasy propláceny (Mercer... 2006). 

Předpisy týkající se pracovní doby stanoví rovněž nárok zaměstnanců na 

placenou dovolenou v délce 28 dní, respektive čtyř týdnů v roce, přičemž do výměry 

                                                           
607 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/EMPLOYMENTPROTECTIONRIGHTS- 

EN.htm. 
608 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/British_labour_law. 

http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/EMPLOYMENTPROTECTIONRIGHTS-
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dovolené se započítávají i státní svátky. Tento nárok vzniká zaměstnanci bez ohledu 

na počet odpracovaných let u zaměstnavatele. V praxi bývá dohodnuta délka dovolené 

v kolektivních nebo pracovních smlouvách, proto se nárok na dovolenou v jednotlivých 

odvětvích liší (pohybuje se obvykle v rozmezí 4-6 týdnů). Od dubna 2007 mají všechny 

těhotné zaměstnankyně od začátku pracovního poměru nárok na 26 týdnů „řádné“ 

mateřské dovolené (angl. „ordinary maternity leave“) a 26 týdnů neplacené 

„dodatečné“ mateřské dovolené (angl. „additional maternity leave“) s tím, že po dobu 

řádné i dodatečné mateřské dovolené mají zaměstnankyně možnost vrátit se na 

původní pracovní místo, a to bez ohledu na to, jak dlouho před nástupem na 

mateřskou dovolenou pracovaly. Na mateřskou dovolenou může žena odejít kdykoli 

počínaje 11. týdnem před očekávaným termínem porodu (Mercer... 2006). Až do 6 let 

věku dítěte mohou zaměstnanci žádat o úpravu pracovní doby a odhaduje se, že v cca 

80 % případů jim zaměstnavatelé vycházejí vstříc.609  

Stěžejní význam v oblasti pracovněprávních vztahů má řešení problematiky 

odměňování. Přímé ovlivňování mezd a pracovní doby je v Británii relativně nový 

fenomén, neboť tradičně byly obě tyto oblasti vyhrazeny smluvní úpravě, a to zejména 

v rámci kolektivního vyjednávání, případně byla minimální mzda stanovena pro každé 

odvětví zvlášť. Cílem deregulace v 80. a 90. letech 20. století v dané oblasti bylo 

dohodnout se na „spravedlivé mzdě za spravedlivou práci.“ Se záměrem přiblížit se 

platným mezinárodním standardům v mzdové oblasti byl v roce 1998 schválen Zákon 

o státní minimální mzdě (Mercer... 2006). Výši minimální mzdy stanovuje každoročně 

„Low Pay Commission“, LPC (Komise pro minimální mzdy), která působí jako poradní 

orgán vlády. S platností od října 2011 činí zákonem stanovená minimální mzda ve 

Velké Británii 6,08 GBP pro osoby starší 21 let, 4,98 GBP pro osoby ve věku 18-20 let, 

3,68 GBP pro osoby mladší 18 let, jež dokončily povinnou školní docházku, a konečně 

2,60 GBP pro učně v prvním ročníku učení nebo mladší 19 let.610 Minimální mzda ve 

Velké Británii dosahuje cca 40 % průměrné hrubé mzdy a v rámci EU se pohybuje nad 

průměrem (Carley 2006). 

Právní úprava minimální mzdy se vztahuje na zaměstnance s plným i zkráceným 

pracovním úvazkem, na příležitostné, domácí a agenturní zaměstnance, zaměstnance 

na dobu určitou, pracující důchodce či zaměstnance se smlouvou o dílo (Mercer... 

2006). Právní úprava minimální mzdy se nevztahuje na učně a další osoby procházející 

určitým typem profesního výcviku. Délka doby, po kterou se na zaměstnance 

nevztahuje zákonem stanovená minimální mzda, závisí na věku zaměstnance a 

celkové odpracované době. Právní úprava minimální mzdy se dále nevztahuje na au-

pair, osoby živící se rybolovem, na duchovenstvo, příslušníky armády, osoby ve 

výkonu trestu, osoby samostatně výdělečně činné a některé zaměstnance v rodinných 

podnicích. Nižší než minimální mzdu může zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci rovněž 

v případě, že mu poskytuje ubytování (EIRO 2009a). 

Způsob ukončení pracovního poměru upravuje zákoník práce. V případě 

výpovědi zaměstnanci pracujícímu u zaměstnavatele alespoň jeden měsíc musí 

zaměstnavatel své rozhodnutí zdůvodnit. Pokud zaměstnanec pracuje v podniku 

alespoň jeden rok, musí být toto zdůvodnění podloženo dostatečně objektivními 

důvody. Zaměstnanci pracujícímu u zaměstnavatele alespoň dva roky vzniká v případě 

výpovědi ze strany zaměstnavatele nárok na odstupné. Délka výpovědní doby závisí 

na délce pracovního poměru u zaměstnavatele. U zaměstnanců pracujících u 

zaměstnavatele alespoň jeden měsíc, nejvýše však dva roky, činí výpovědní doba 

jeden týden. Každý další odpracovaný rok u zaměstnavatele se promítá do délky 

výpovědní doby jedním týdnem navíc, maximálně však může výpovědní doba činit 12 

týdnů. Zaměstnanec se může nároku na zákonem stanovenou výpovědní dobu vzdát, 

případně namísto svého nároku na uplatnění příslušné výpovědní doby požadovat po 

                                                           
609 Viz Employment Rights Act, odst. 80F, http://en.wikipedia.org/wiki/British_labour_law. 
610 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/British_labour_law. 
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zaměstnavateli odstupné. V rámci kolektivní smlouvy nebo smluvního ujednání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem může být dohodnuta delší výpovědní doba, než jak 

ji stanoví zákon. Obě strany pracovního poměru mohou dát okamžitou výpověď 

z pracovního poměru (angl. „summary dismissal“), jsou-li k tomu závažné důvody ve 

smyslu závažného porušení pracovní smlouvy. Při výpovědi ze strany zaměstnance 

nemusí být dodržena výpovědní doba a není ani nárok na odstupné. Při hromadném 

propouštění musí zaměstnavatel poskytnout odstupné všem propuštěným zaměstnan-

cům mladším 65 let, kteří u něj pracovali alespoň dva roky po dosažení 18 let věku. 

Výše odstupného závisí na věku zaměstnance, výši mzdy a době odpracované u 

zaměstnavatele. Za každý odpracovaný rok obdrží zaměstnanec ve věku 18 až 21 let 

polovinu týdenní mzdy, ve věku 22 až 40 let celou týdenní mzdu a od 41 let do 

důchodového věku jednu a jednu polovinu týdenní mzdy. Týdenní mzda je nicméně 

limitována částkou 290 GBP. Velká Británie v nedávné době implementovala evropské 

direktivy týkající se informování a projednání, které se vztahují i na situaci 

hromadného propouštění (Council Directive 98/59/EC). Zaměstnavatel má na základě 

této nové právní úpravy povinnost informovat zástupce zaměstnanců nebo jednotlivé 

zaměstnance přímo a přijatá opatření s nimi projednat. Zástupcem zaměstnanců pro 

informování a projednání bývají ve Velké Británii obvykle odbory. 

Smlouva na dobu určitou může být ukončena výpovědí ze strany zaměstnance 

či zaměstnavatele. Pokud není smlouva na dobu určitou obnovena, je tato skutečnost 

pro účely případné stížnosti na nespravedlivé propuštění a nárok na odstupné 

považována za výpověď ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanci, jejichž smlouva je 

uzavřena na delší dobu než dva roky, mají nárok na odstupné podobně jako 

zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou (Mercer... 2006). Zaměstnanec 

se však může písemně těchto nároků vzdát.611 

                                                           
611 Viz http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/FIXEDTERMCONTRACT-EN.htm. 
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Tabulka č. 1 Individuální pracovní právo 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Základní právní 
úprava 

Kodex pracovního 
práva (zákoník 
práce) spolu s 
dalšími zákony 
pro specifické 
skupiny 
zaměstnanců 

Zákon o 
pracovních 
vztazích 

Zákon o 
organizaci 
pracovních vztahů 
v podniku, 
Občanský 
zákoník, Zákon o 
ochraně proti 
výpovědi  

Zákoník práce Občanský zákoník, 
Zákon na ochranu 
administrativních 
pracovníků 

Zákoník práce, 
Zákon o minimální 
mzdě a 
Antidiskriminační 
zákon 

Zákon o 
pracovních 
právech (zákoník 
práce) 

Pracovní 
smlouva na 
dobu určitou 

Ano 
Nutno uzavřít 
písemně a pouze 
ve výjimečných 
případech 
vymezených 
zákonem, příp. 
kolektivní 
smlouvou či 
jinými předpisy 

Ano 
Upravuje Zákon o 
ochraně 
zaměstnanců se 
smlouvou na dobu 
určitou. Pokud 
chce 
zaměstnavatel 
obnovit se 
zaměstnancem 
pracovní poměr 
na dobu určitou, 
musí zdůvodnit, 
proč není možné 
uzavřít 
netermínovanou 
pracovní smlouvu 

Ano 
Upravena 
Zákonem o práci 
na částečný 
úvazek a o 
pracovním 
poměru na dobu 
určitou. 
V pracovní 
smlouvě musí být 
jasně stanoveno, 
že se jedná o 
pracovní smlouvu 
na dobu určitou  

Ano 
Upravena 
Zákoníkem práce 
 

Ano 
Pokud doba, na 
kterou byla 
pracovní smlouva 
sjednána, 
uplynula, přičemž 
zaměstnanec 
vykonává práci i 
nadále, aniž byla 
pracovní smlouva 
prodloužena, mění 
se režim 
pracovního 
poměru 
zaměstnance na 
pracovní poměr 
na dobu neurčitou  

Ano 
Platí zákaz 
řetězení 
pracovních 
poměrů 
sjednaných na 
dobu určitou, 
jehož porušení má 
za následek 
změnu 
termínovaného 
pracovního 
poměru na 
pracovní poměr 
na dobu neurčitou 
a riziko peněžité 
sankce vůči 
zaměstnavateli 

Ano 
Termínované 
pracovní poměry 
jsou upraveny 
Pravidly pro 
zaměstnance na 
dobu určitou. Lze 
je uzavřít pouze 
pro určité skupiny 
zaměstnanců 
(sezónní 
zaměstnance, 
kvalifikované 
odborníky atd.) 

Omezení doby 
trvání při 
uzavírání 

pracovní 
smlouvy na 
dobu určitou 

Max. po dobu 
18 měsíců 
(existují výjimky) 

Max. po dobu 4 
let 

Max. po dobu 2 
let 
(není-li uveden 

důvod uzavření 
termínované 
pracovní smlouvy, 
může být během 
dvouletého 
období 
prodloužena 
nejvýše třikrát) 

Zákoník práce 
neurčuje 
maximální dobu 

trvání smlouvy 
na dobu určitou, 
předpokládá 
však, že by měla 
trvat v rozmezí 
od 3 měsíců do 3 
let. Došlo-li mezi 
týmiž účastníky k 
uzavření smlouvy 
na dobu určitou 
opakovaně 
(přičemž doba 
mezi oběma  

Není stanoveno 
Opětovné 
uzavírání 

pracovních smluv 
na dobu určitou je 
přípustné pouze v 
odůvodněných 
případech. O 
sporných 
případech 
rozhoduje soud 

Max. po dobu 3 
let, během tohoto 
období je možné 

pracovní poměr 
prodloužit nebo 
uzavřít (do 6 
měsíců od 
skončení 
předchozího 
pracovního 
poměru na dobu 
určitou) 
opakovaně, a to 
až třikrát. 
Případné výjimky 
upravuje zákon. 

Není stanoveno 
 



 

 

pokračování tabulky 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

    

pracovními 
poměry nepře-
sáhla 1 měsíc), je 
uzavření další 
pracovní smlouvy 
na dobu určitou 
(v pořadí 3.) z 
právního hlediska 
ekvivalentem 
uzavření smlouvy 
na dobu neurčitou 

   

Maximální rozsah 
týdenní pracovní 
doby stanovený 
zákonem (včetně 

přesčasů612)* 

48,0613 48,0 48,0614 40,0 40,0 40,0 48,0 

Skutečně 
odpracovaná 
doba (průměrný 
počet skutečně 
odpracovaných 
hodin týdně 
v hlavním 
zaměstnání, plné 
pracovní 
úvazky)* 

38,0 38,1 40,5 40,5 40,3 39,4 40,5 

Pracovní doba 
sjednaná 
v kolektivních 
smlouvách (hodin 
týdně, průměr)* 

35,6 39,0 37,7 40,0 38,8 38,9 37,5 

Délka placené do-
volené stanovené 
zákonem  
(ve dnech)* 

25,0 20,0 20,0 20,0 25,0 20,0 20,0 

 

                                                           
612 Zákonem stanovený maximální rozsah pracovní doby (bez přesčasů) je ve většině evropských zemí 40 hodin týdně. 
613 Zákonem stanovená týdenní pracovní doba (bez přesčasů) činí 35 hodin. 
614 V Německu není zákonem stanoven maximální rozsah týdenní pracovní doby, uvedená hodnota je vypočtena na základě zákonem stanovené max. osmihodinové denní 
pracovní doby.  



 

 

pokračování tabulky 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Průměrná délka 
placené dovolené 
sjednaná 
v kolektivních 
smlouvách (ve 
dnech)* 

25,0 24,0 30,0 Není k dispozici Není k dispozici 21,2 24,6 

Minimální mzda Stanovena 
zákonem 

Stanovena 
vládou  
na základě 
doporučení 
Labour Court 

Není stanovena 
zákonem,  
o zavedení právní 
úpravy se 
uvažuje 

Stanovena 
zákonem 

Stanovena 
kolektivními 
smlouvami 
pro jednotlivá 
odvětví 

Stanovena 
zákonem  
a pravidelně 
navyšována 
nařízením vlády 

Stanovena 
zákonem  
(Zákon o státní 
minimální mzdě) 

Délka výpovědní 
doby 

1–4 měsíce 
(v závislosti na 
počtu 
odpracovaných 
let a pracovní 
pozici) 

1–8 týdnů  
(v závislosti na 
počtu 
odpracovaných 
let). Může být i 
delší, pokud se 
zaměstnanec a 
zaměstnavatel 
dohodnout 

2–7 měsíců 
(v závislosti na 
počtu 
odpracovaných 
let a ustanovení 
kolektivní 
smlouvy) 

3 dny–3 měsíce  
(v závislosti na 
počtu 
odpracovaných 
hodin) 

2 týdny až 6 
měsíců 
(v závislosti na 
tom, zda jde o 
tzv. bílý límeček - 
výpovědní doba 6 
týdnů až 5 
měsíců, nebo tzv. 
modrý límeček – 
výpovědní doba 
minimálně 14 dní, 
případně 
stanovena 
kolektivní 
smlouvou) 

1–3 měsíce 
(v závislosti na 
důvodech 
výpovědi a počtu 
odpracovaných 
let) 

1–12 týdnů 
(v závislosti na 
počtu 
odpracovaných 
let) 

* Pro zjednodušení a usnadnění komparace byly údaje převzaty z :Cabrita, J. - Ortigão, M. (2011): Working time developments - 2010 [online]. Poslední revize 28. 7. 2011. 
[cit. 2012-05-25]. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1106010s/tn1106010s.htm - všechny údaje se vztahují k roku 2010.  

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1106010s/tn1106010s.htm


 

 

Tabulka č. 2 Právní úprava v oblasti sdružování 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Svoboda sdružování 
deklarovaná ústavou 

Ne Ano Ano615 Ano Ne Ano Ne 

Svoboda sdružování 
upravená zákonem 

Ano 
Zákon Pierre 
Waldeck-
Rousseaua z roku 
1901. 

Ano 
V roce 2003 
Irsko 
implementovalo 
evropskou 
konvenci o 
lidských právech 
zákonem 
European 
Convention on 
Human Rights 
Act. V čl. 11 
zákon garantuje 
svobodu 
sdružování, 
včetně 
odborového. 
Tomuto právu 
nesmějí být 
kladeny 
překážky 
s výjimkou 
situací, kdy by 
svobodné 
sdružování 
ohrožovalo 
národní či 
veřejnou 
bezpečnost, 
pořádek, zdraví, 
morálku, práva a 
svobody 
ostatních 

Ne Ano 
Zákon o řešení 
kolektivních 
pracovních 
sporů, Zákon o 
odborových 
organizacích a 
Zákon o 
organizacích 
zaměstnavatelů. 
Dva poslední 
zmíněné zákony 
mimo jiné 
vymezují 
podmínky pro 
zakládání 
příslušných 
organizací 

Ano 
Zákon o sdružování 
(Vereinsgesetz) 
stanovuje rámcové 
podmínky v oblasti 
zakládání, 
organizační 
struktury a činnosti 
odborových svazů i 
zaměstnavatelských 
asociací 

Ano 
Sdružování i 
právní 
postavení 
sdružení 
upravuje Zákon 
o sdružování 
občanů 

Ano 
Zákon o 
odborových a 
pracovních 
vztazích (Trade 
Union and 
Labour Relations 
(Consolidation) 
Act, TULRCA) 
stanoví pravidla 
pro odborové 
sdružování 

  

                                                           
615 tzv. Základní zákon Spolkové republiky Německo, čl. 9. 



 

 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Podmínky pro 
založení a činnost 
odborů a 
zaměstnavatelských 
asociací upraveny 
zvláštním zákonem 

Ne 
Pro právní úpravu 
svobodného 
sdružování jsou 
významné dva 
soudní výnosy 
týkající se 
reprezentativnosti 
odborů. V roce 
2010 rozhodl 
Nejvyšší soud, že 
legislativní 
reforma z roku 
2008 zásadně 
měnící pravidla 
odborové 
reprezentativnosti 
není v rozporu s 
konvencemi ILO a 
neodporuje ani 
evropskému 
právu. V témže 
roce Nejvyšší 

soud deklaroval, 
že požadavek 
zajistit ověření 
reprezentativity 
odborové 
organizace není 
v rozporu 
s právem 
svobodného 
sdružování 

Ne Ne 

Ano 
Zákon o 
odborových 
organizacích a 
Zákon o 
organizacích 
zaměstnavatelů 
vymezují 
podmínky pro 
zakládání 
příslušných 
organizací 

Ano 
Zákon o sdružování 
stanovuje rámcové 
podmínky v oblasti 
zakládání, 
organizační 
struktury a činnosti 
odborových svazů i 
zaměstnavatelských 
asociací 

Ne 

Ano 
Zákon o 
odborových a 
pracovních 
vztazích 
(TULRCA) 
stanoví pravidla 
pro odborové 
sdružování 



 

 

Tabulka č. 3 Legislativní rámec kolektivního vyjednávání 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Právo na 
kolektivní 
vyjednávání 
zaručeno 
ústavou 

Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne 

Základní právní 
norma upravující 
kolektivní 
vyjednávání  

Zákoník práce Soubor zákonů 
Trade Union Acts 

Zákon o 
kolektivních 
smlouvách 

Zákoník práce Zákon o 
pracovních 
vztazích 

Zákoník práce, 
Zákon o 
kolektivním 
vyjednávání, 
Zákon o 
tripartitě  

Neexistuje právní 
norma upravující 
kolektivní 
vyjednávání 

Kolektivní 
smlouvu za 
zaměstnance 
uzavirají 

Pouze odbory. 
Pokud u 
zaměstnavatele 
s méně než 200 
zaměstnanci 
odbory nepůsobí, 
mohou při splnění 
určitých podmínek 
za zaměstnance 
vyjednávat rada 
zaměstnanců, 
nebo pro tento 
účel zvolení nebo 
jinak pověření 
zaměstnanci. 
Uzavřená smlouva 
však musí být 
schválena 

bipartitní komisí 
odvětvových 
sociálních 
partnerů, případně 
většinou 
zaměstnanců u 
zaměstnavatele  

Pouze odbory Pouze odbory,  
ale podniková 
rada může 
některé 
náležitosti 
kolektivní 
smlouvy upravit 
v podnikové 
dohodě, pokud 
to kolektivní 
smlouva povolí 

Pouze odbory Pouze odbory, 
ale podniková rada 
může některé 
náležitosti 
kolektivní smlouvy 
upravit v 
podnikové dohodě, 
pokud to kolektivní 
smlouva povolí 

Pouze odbory. 
Jestliže u 
zaměstnavatele 
nepůsobí odbory, 
může od roku 
1911 zaměstna-
necká rada, 
respektive 
zaměstnanecký 
důvěrník uzavřít 
se zaměstnava-
telem dohodu, 
obsahově 
analogickou s 
kolektivními 
smlouvami. Tito 
zástupci zaměs-
navatelů mohou 

dohodnuté plnění 
kontrolovat, ale 
nedisponují 
právní subjekti-
vitou, aby je 
případně mohli 
vymáhat  

Pouze odbory 

  



 

 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Kolektivní 
smouva se 
vztahuje  

Na všechny 
zaměstnance  
u zaměstnavatele 

Na členy 
odborů/na 
všechny 
zaměstnance  
u zaměstnavtele 
(na všechny 
zaměstnance v 
případě tzv. 
„registrovaných“ 
kolektivních 
smluv) 

Na členy 
odborů. Podle 
článku 3, odst. 1 
zákona o 
kolektivních 
smlouvách 
(Tarifvertragsges
etz) jsou 
uzavřené 
kolektivní 
smlouvy přímo 
závazné pro 
zúčastněné 
strany, tzn. pro 
všechny 
zaměstnance, 
kteří jsou členy 
odborové 
organizace a pro 
všechny členské 
podniky 
organizací 
zaměstnavatelů 

Na všechny 
zaměstnance 
u zaměstnavatele 

Na všechny 
zaměstnance  
u zaměstnavatele 

Na všechny 
zaměstnance  
u zaměstnava-
tele 

Na všechny 
zaměstnance  
u zaměstnavatele 

Poznámka: Ke komparaci byla využita studie Schulten, Thorsten: Changes in national collective bargaining systems since 1990 [online]. Poslední revize 17. 5. 2005. [cit. 
2012-05-25]. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/03/study/TN0503102S.htm. 

Dále byl využit přehled Industrial relations country profiles [online]. Poslední revize 6, 7. 2012. [cit. 2012-07-05]. Dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country_index.htm . 
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Tabulka č. 4 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko 
Velká 

Británie 

Mechanismus 
rozšířování 

Ano 
Na základě 
vládního 
rozhodnutí 

Ano 
Registrací 
kolektivní 
smlouvy u 
Labour Court 

Ano 
Rozhodnutím 
Spolkového 
ministerstva práce a 
sociálních věcí 

Ano 
Kolektivní 
smlouva vyššího 
stupně může být 
rozšířena na 
základě 
rozhodnutí 
Ministerstva práce  

Ano 
O rozšíření odvětvové 
kolektivní smlouvy 
rozhoduje Spolkový 
arbitrážní úřad, který 
musí návrhu na extenzi 
vyhovět, jsou-li splněny 
podmínky pro rozšíření 

Ano 
Na základě 
právního 
předpisu 
Ministerstva 
práce, 
sociálních věcí 
a rodiny  

Ne 
Neuplatňuje 
se 

Podmínky 
rozšiřování 

Na žádost 
smluvních stran 
(jedné nebo 
obou) nebo z 
iniciativy 
ministerstva 
práce. 
Ministerstvo po 
konzultaci s 
Národní komisí 
pro kolektivní 
vyjednávání 
zajistí rozšíření 
závaznosti 
vyhláškou. 
Extenze se 

může týkat 
odvětvové i na 
národní úrovni 
uzavřené 
smlouvy. 

Na žádost 
smluvních stran, 
pokud jsou 
„dostatečně 
reprezentativní“ 

O rozšíření odvětvové 
nebo regionální 
kolektivní smlouvy 
musí požádat buď 
zástupce 
zaměstnavatelů, 
odbory, nebo obě 
strany. Zaměst-
navatelé, na něž se 
kolektivní smlouva, 
která má být 
rozšířena, vztahuje, 
musí zaměstnávat 
alespoň 50 % všech 
zaměst-nanců v 
odvětví. Extenze 

musí být ve veřejném 
zájmu a musí s ní 
souhlasit tzv. Tarifní 
výbor  

Na žádost 
smluvních stran 
kolektivní 
smlouvy vyššího 
stupně. Rozšíření 
závaznosti musí 
být zdůvodněno 
důležitým 
sociálním zájmem 
a předcházet by 
měly konzultace 
se 
zaměstnavateli, 
jichž se má 
extenze dotknout, 
a s odborovými 

organizacemi v 
dotčených 
podnicích  

Kolektivní smlouva, jež 
má být rozšířena, musí 
mít „zásadní význam“ v 
relevantní oblasti. 
Pracovní podmínky, jichž 
se má extenze týkat, musí 
být podobné, jako jsou 
pracovní podmínky již 
touto kolektivní smlouvou 
upravené. Předpokladem 
pro extenzi je, aby 
pracovní podmínky 
zaměstnanců, na něž má 
být závaznost rozšířena, 
neupravovala již jiná 
kolektivní smlouva  

Kolektivní 
smlouva 
vyššího stupně 
může být 
rozšířena 
pouze se 
souhlasem 
dotčených 
zaměstnavatel
ů v odvětví 
(souhlas 
vyžadován od 
roku 2010). 
Nutný je 
společný 
písemný návrh 

smluvních 
stran 
kolektivní 
smlouvy 
vyššího stupně 

Není 
relevantní 

Frekvence 
rozšiřování 

Velmi často Zřídka 
V praxi se 
využívá pouze 
ve stavebnictví 
a elektrotech. 
průmyslu 

Občas 
Odvětvové kolektivní 
smlouvy jsou často 
respektovány 
dobrovolně (zvláště 
ujednání o mzdách)  

Nikdy 
Dosud nepoužito, 
kolektivní 
smlouvy vyššího 
stupně jsou 
uzavírány jen 
velmi zřídka 

Zřídka 
Důvodem je povaha 
systému kolektivního 
vyjednávání a vysoká 
míra pokrytí 
zaměstnavatelů i 
zaměstnanců kolektivními 
smlouvami 

Zřídka 
Právní úprava 
vyžaduje 
souhlas 
dotčených 
zaměstnavatel
ů 

Není 
relevantní 

Poznámka: Ke komparaci bylo využito i Kerckhofs, Peter: Extension of collective bargaining agreements in the EU. Dublin: Eurofound, 2011. Dostupné z: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/54/en/1/EF1154EN.pdf         



 

 

Tabulka č. 5 Kolektivní pracovní spory 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Právní úprava 
stávky 

Právo na stávku 
je zaručeno 
ústavou pro 
stávku za 
účelem podpory 
zaměstnaneckýc
h zájmů. 
Některé profese 
toto právo 
uplatnit 
nemohou. Ve 
strategických 
sektorech je 
zákonem 
stanovena 
povinnost 
zajistit tzv. 
„minimální 
službu“. V 
posledních 
letech byla tato 
povinnost 
zákonem 
rozšířena na 
další sektory. 
Vzhledem 
k tomu, že 
pojem 
„minimální“ není 
zákonem 
vymezen, je 
problematika 
"minimální 
služby" 
předmětem 
politických 
sporů.  
V některých 
resortech, 
zejména 
v dopravě, 
předpisy 
ukládají  

Právní úprava 
nestanoví 
výslovně právo na 
stávku nebo jiný 
typ nátlakové 
akce, vymezuje 
však podmínky, 
za nichž není 
stávka 
považována za 
nezákonnou. Spor 
by se měl týkat 
podmínek daného 
pracoviště a 
zájmů 
zaměstnanců a 
zaměstnavatele. 
Stávku i 
kolektivní akce 
obecně definuje 
zákon o 
pracovních 
vztazích. Podle 
tohoto zákona je 
odborový svaz 
povinen o 
uskutečnění 
kolektivní akce 
nechat hlasovat 
 

Právo na stávku 
ani podmínky 
stávky nejsou 
zákonem 
upraveny. Právo 
na stávku nemají 
zaměstnanci ve 
státní správě, 
soudci a 
zaměstnanci v 
ozbrojených 
složkách. Jsou 
stanoveny 
podmínky, za 
nichž je stávka 
obecně přijatelná. 
Stávkovat mohou 
pouze odborové 
organizace, které 
mají pravomoc 
uzavírat kolektivní 
smlouvy. Cílem 
stávky může být 
pouze uzavření 
kolektivní 
smlouvy, nikoli 
dodržování 
smluvních 
závazků. Stávku 
lze použít pouze 
jako krajní způsob 
řešení sporu. Jde-
li o stávku za 
zlepšení 
pracovních 
podmínek, může 
být legální i 
solidární stávka a 
stávka na protest 
proti uzavření či 
realokaci výroby. 
Řešením 
kolektivního sporu  

Právo na stávku 
je zaručeno 
ústavou. 
Podmínky stávky 
upravuje Zákon o 
řešení 
kolektivních 
pracovních sporů. 
Kolektivní spory 
zákon vymezuje 
jako spory, které 
vedou 
zaměstnanci se 
zaměstnavatelem 
v oblasti 
pracovních 
podmínek. Právo 
organizovat 
stávky náleží 
pouze odborovým 
organizacím, 
zaměstnanci mají 
právo účastnit se 
stávek. Zákon 
neumožňuje 
stávkovat 
zaměstnancům, 
jejichž činnost 
souvisí 
s ochranou 
lidských životů a 
zdraví nebo s 
bezpečností státu, 
a to včetně 
zaměstnanců 
státních orgánů a 
veřejné správy. 
Stávky mohou být 
zaměřeny pouze 
proti 
zaměstnavatelům 
(s výjimkou 
zaměstnavatelů,  

Právo na stávku 
není zakotveno 
v ústavě ani 
jiném zákoně. 
Není tedy 
upravena ani 
otázka právní 
přípustnosti 
stávky, tj. 
případně 
důvody stávky a 
podmínky pro 
její konání, jež 
lze považovat za 
legální. Právní 
úprava 
neobsahuje 
definici 
kolektivního 
sporu a pro tuto 
oblast 
neexistuje ani 
judikatura 
Nejvyššího 
soudu. Nicméně 
od roku 1870 
jsou v zásadě 
kolektivní akce 
tolerovány. Bez 
ohledu, zda je 
stávka legální či 
nikoli, může mít 
pro stávkující 
účast na stávce 
právní důsledky 
podle obecných 
ustanovení 
občanského a 
trestního 
zákoníku (tj.  
trestní stíhání v 
případě 
nelegální  

Ústavou je 
zaručeno právo 
na stávku s tím, 
že podmínky 
stanoví zákon. 
Toto právo se 
nevztahuje na 
pracovníky 
justice, 
příslušníky 
ozbrojených sil a 
zaměstnance 
požární ochrany a 
záchranných 
sborů. Zákon o 
kolektivním 
vyjednávání 
definuje kolektivní 
spory jako spory 
o uzavření 
kolektivní 
smlouvy a o 
plnění závazků z 
kolektivní 
smlouvy, ze 
kterých nevznikají 
nároky 
jednotlivým 
zaměstnancům. 
Stávka ve sporu o 
uzavření 
podnikové a vyšší 
kolektivní 
smlouvy může být 
vyhlášena, 
jestliže s ní 
souhlasí (v rámci 
hlasování) 
nadpoloviční  
většina 
zaměstnanců, 
jichž se má tato 
kolektivní  

Stávka je v 
souladu s 
ústavou, pokud 
k ní došlo až po 
vyčerpání 
ostatních 
způsobů řešení. 
Zákon o 
kolektivních 
pracovních 
sporech 
vymezuje právo 
na stávku jako 
jedno ze 
základních 
lidských práv. 
Rozsah legálních 
protestních akcí 
omezil 
Zaměstnanecký 
zákon, který 
zbavil stávkující 
právní 
beztrestnosti 
v případě, jež 
akce nesouvisí s 
tématy 
vymezenými 
zákonem o 
kolektivním 
vyjednávání. V 
současnosti se 
posuzování 
stávek a jiných 
nátlakových akcí 
řídí především 
Zákonem o 
odborových a 
pracovních 
vztazích, který 
právo na stávku 
omezil ještě 
výrazněji. 



 

 

pokračování tabulky 
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 zabezpečit tzv. 
„zaručené 
služby“ (tj. 
stanovený 
rozsah 
příslušných 
služeb, např. 
v dopravě 
rozsah 
přepravních 
kapacit) 

 ze strany 
zaměstnavatele je 
výluka, tj. 
přerušení práce 
vyhlášené jedním 
či více 
zaměstnavateli 
bez ohledu na 
stanovisko 
zaměstnanců, 
kteří po dobu 
výluky nepobírají 
mzdu. Dalším 
prostředkem 
nátlaku je 
dočasné uzavření 
výroby během 
stávky, kdy 
zaměstnanci 
rovněž 
nedostávají mzdu 

na něž se 
vztahuje platná 
kolektivní 
smlouva), nikoliv 
proti veřejným 
orgánům. K 
vyhlášení stávky 
může dojít za 
podmínky, že byly 
vyčerpány 
zákonem 
stanovené 
způsoby řešení 
kolektivních 
pracovních sporů 

stávky, nebo 
propuštění, 
protože účast na 
stávce je 
porušením 
pracovní 
smlouvy616). 

smlouva týkat Kolektivním 
pracovním 
sporem je spor 
mezi 
zaměstnanci a 
zaměstnavateli, 
který se váže na 
některé z témat 
kolektivních 
smluv 
definovaných 
zákonem o 
odborových a 
pracovních 
vztazích 

Řešení sporů  Pro řešení 
kolektivních sporů 
byly státem 
zřízeny orgány 
mající za cíl 
podporovat 
udržení sociálního 
smíru (např. 
tripartitní Labour 
Court, nebo 
Labour Relations 
Commission 
sestávající ze 
zástupců 
zaměstnanců, 

Řešení pracovních 
sporů spadá do 
kompetence 
pracovních soudů, 
jež řeší jak 
individuální, tak 
kolektivní 
pracovní spory 

Zákonem 
stanoveným 
způsobem řešení 
kolektivních 
pracovních sporů 
a předcházení 
stávkám je 
vyjednávání a 
mediační řízení. 
Vyjednávání může 
vyústit v uzavření 
dohody a 
ukončení sporu, 
nebo řešení sporu 
pokračuje v rámci 

 Pro řešení 
kolektivního 
pracovního sporu 
se mohou smluvní 
strany dohodnout 
na osobě 
zprostředkovatele 
a následně, je-li 
to nutné, i na 
rozhodci. 
Nedohodnou-li se 
strany sporu na 
rozhodci a jde-li o 
spor o uzavření 
kolektivní 

Kolektivní 
pracovní spory 
nejsou řešeny 
soudní cestou, 
neboť právní 
vymahatelnost 
závazků 
kolektivních 
smluv by byla v 
rozporu s tradicí 
vzájemných 
vztahů mezi 
zaměstnanci a 
zaměstnavateli. 
Nástrojem k 

  

                                                           
616 viz Warneck, W., Strike rules in the EU27 and beyond (v češ. Pravidla stávky ve 27 zemích EU, na Islandu, v Chorvatsku a Norsku. Srovnávací přehled.) ETUI-REHS, 
Brusel 2008. Dostupné z: http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/Redaktionen/Strike_rules_in_the_EU27.pdf 
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  zaměstnavatelů a 
nezávislých 
odborníků) 

 mediačního řízení, 
tj. za účasti třetí 
strany - 
mediátora. Toho 
si volí samy 
strany sporu, 
případně je 
vybrán ministrem 
práce a sociálních 
věcí. Výsledkem 
mediačního řízení 
může být 
uzavření dohody 
s obdobnými 
právními následky 
jako při uzavření 
kolektivní 
smlouvy. Pokud k 
dohodě nedojde, 
je sepsán protokol 
o rozdílných 
stanoviscích stran 
a odbory mohou 

vyhlásit stávku 

 smlouvy na 
pracovišti, kde lze 
stávkovat, může 
být vyhlášena 
stávka. Pokud na 
pracovišti, není 
možné stávkovat 
a ke shodě 
stanovisek stran 
sporu nedošlo, 
určí rozhodce 
ministerstvo 
práce, sociálních 
věcí a rodiny 

vymáhání 
smluvních 
závazků je tedy 
spíše organizace 
nátlakových 
akcí, nebo se 
zúčastněné 
strany pokoušejí 
vyřešit spor 
s využitím 
smírčího řízení 
prostřednictvím 
Ústřední smírčí 
komise 
(nezávislého 
orgánu 
tvořeného 
zástupci 
zaměstnavatelů 
a zaměstnanců) 



 

 

Tabulka č. 6 Organizace zaměstnavatelů  

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Činnost Organizace 
zaměstnavatelů 
na národní a 
sektorové 
úrovni se věnují 
zejména 
obhajobě 
hospodářských 
zájmů svých 
členů. 
Kolektivního 
vyjednávání se 
účastní 
zaměstnavatels
ké asociace na 
národní, 
sektorové a 
(zřídka) i 
regionální 
úrovni  

Organizace 
zaměstnavatelů 
na národní 
úrovni se věnují 
obhajobě 
hospodářských 
zájmů svých 
členů a současně 
vystupují jako 
aktéři v procesu 
kolektivního 
vyjednávání. Pro 
účast na 
kolektivním 
vyjednávání 
musí být 
zaměstnavatelsk
é organizace 
obdobně jako 
odbory držitelem 
licence. Pokud 
organizace 
zaměstnavatelů 
působí na 
sektorové 
úrovni, zpravidla 
kolektivně 
nevyjednávají, 
poskytují však 
v této oblasti 
poradenství 
svým členům na 
podnikové úrovni 

Organizace 
zaměstnavatelů na 
národní úrovni hájí 
hospodářské zájmy 
svých členů a 
angažují se 
v kolektivním 
vyjednávání. 
Například největší 
zaměstnavatelský 
svaz - Svaz 
německých 
zaměstnavatelskýc
h sdružení (BDA) 
sám sice 
kolektivně 
nevyjednává, ale 
koordinuje 
kolektivní 
vyjednávání svých 
odvětvových a 
regionálních členů 
a poskytuje jim 
podporu. Obdobný 
„servis“ pro své 
členy zajišťuje i 
Německá 
konfederace 
řemesel (ZDH), 
která rovněž 
kolektivně 
nevyjednává 

Organizace 
zaměstnavatelů na 
národní úrovni hájí 
hospodářské zájmy 
svých členů. Na 
kolektivním 
vyjednávání se 
přímo nepodílejí, 
poskytují servis a 
podporu v oblasti 
kolektivního 
vyjednávání pro 
členské odvětvové 
organizace i pro 
jednotlivé 
zaměstnavatele.  

Organizace na národní 
úrovni hájí 
hospodářské zájmy 
svých členů a zároveň 
kolektivně vyjednávají 
na sektorové úrovni 
(hospodářská komora 
WKÖ a dvě rakouské 
asociace družstev ÖGV 
a ÖRV). Ostatní 
zaměstnavatelské 
asociace na národní 
úrovni kolektivně 
nevyjednávají  

Organizace na 
národní úrovni hájí 
hospodářské zájmy 
svých členů. Na 
kolektivním 
vyjednávání se 
přímo nepodílejí, 
poskytují servis a 
podporu v oblasti 
kolektivního 
vyjednávání pro 
členské odvětvové 
organizace 

Organizace na 
národní úrovni 
hájí hospodářské 
zájmy svých 
členů. Na 
kolektivním 
vyjednávání se 
nepodílejí. 
Kolektivně 
vyjednávají 
asociace na 
sektorové úrovni 
(Organizace 
výrobců EEF a 
nebo Asociace 
místní správy 
LGA) 

Členství Dobrovolné Dobrovolné 
 

Dobrovolné, 
v některých 
svazech povinné 
(Německá komora 

řemesel - DHKT, 
člen Německé 
konfederace 
řemesel - ZDH) 

Dobrovolné 
Organizace 
zaměstnavatelů 
působí na základě 

Zákona o 
zaměstnavatel 
ských organizacích 
z roku 1991. Je 
zřízena na základě 
rozhodnutí  

Povinné 
Členství v hospodářské 
komoře je povinné pro 
všechny 

zaměstnavatele.  
Dobrovolné  
Členství v asociacích 
družstev je dobrovolné 

Dobrovolné Dobrovolné 
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    ustavující schůze 
za účasti alespoň 
10 zaměstnava-
telů. Pouze 
organizace 
zaměstnavatelů 
ustavená v souladu 
se zmíněnou 
právní úpravou má 
právo sjednávat 
kolektivní 
smlouvy617 

   

Organizovanost Míra zaměstna-
vatelské 
organizovanosti 

je cca 75 % 
(jedna 
z nejvyšších 
v Evropě)618  

Neuvádí se 
(údaj o zaměst-

navatelské 

organizovanosti 
není dostupný) 

Míra zaměstnava-
telské organizova-
nosti je 63 % 

Míra 
zaměstnavatelské 
organizovanosti je 

cca 20 % (v rámci 
EU patří 
k nejnižším) 

Vzhledem k povinému 
členství zaměstnava-
telů v hospodářské 

komoře je jejich 
organizovanost téměř 
100 % 

Míra 
zaměstnavatelské 
organizovanosti je 

cca 20 % 

Míra organizo-
vanosti 
zaměstnava-telů 

je cca 40 % 

Členská 
základna 

Mezi členy 
převažují malé 
a střední 
podniky, které 
tvoří zhruba 
60% členské 
základny. 
Organizace 
zaměstnavatelů 
mají odvětvové 
nebo 
multiodvětvové 
uspořádání 

Struktura 
organizací závisí 
na velikosti 
členských 
podniků. Vedle 
národních 
organizací 
existují 
organizace 
reprezentující 
malé a střední 
podnikání a 
vzhledem k 
vysoké míře 
zahraničních 
investic v zemi 
zde působí též 
silné obchodní 

Zaměstnavatelské 
organizace 
s celostátní 
působností sdružují 
svazy 
zaměstnavatelů 
vzniklé jak na 
sektorovém, tak 
na regionálním 
základě (např. BDA 
sdružuje 52 
odvětvových a 14 
regionálních členů 
na úrovni 
spolkových zemí). 
Členy těchto svazů 
jsou zpravidla 
zaměstnavatelská 

Národní organizace 
sdružují jak 
odvětvové svazy, 
tak individuální 
firmy. Některé 
organizace na 
národní úrovni 
zastupují téměř 
výhradně 
individuální členy - 
malé a střední 
firmy 

Hospodářská komora 
je organizována 
regionálně (spolkové 
pobočky) a v sekcích 
(řemesla, průmysl, 
obchod, bankovnictví, 
turistika, volný čas, 
informační a 
konzultační služby) 
podle profesního 
respektive 
odvětvového hlediska 

Organizace 
s celostátní 
působností sdružují 
jak odvětvové 
svazy zaměstnava-
telů, tak jednotlivé 
firmy. Členem 
zaměstnavatelskýc
h organizací na 
národní úrovni jsou 
svazy sdružující 
členy na základě 
velikosti podniku 
nebo stavovské 
příslušnosti 
(Slovenský 
živnostenský svaz) 

Členem národní 
organizace 
zaměstnava-telů 
jsou samostatné 
firmy i asociace. 
Sdružování 
probíhá na 
základě 
odvětvové 
příslušnosti, 
velikosti 
členských 
podniků nebo 
příslušnosti 
k veřejnému 
nebo privátnímu 
sektoru 

  

                                                           
617  Poland: Industrial relations profile, Eurofound (poslední aktualizace: říjen 2009), dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/poland_3.htm. 
618  Průměr za EU-25 byl odhadován na cca 58 %. 
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  komory. Ve 
většině sektorů 
organizace 
zaměstnavatelů 
nepůsobí, 
sektorové zájmy 
reprezentují 
organizace na 
národní úrovni 

sdružení, nikoli 
individuální firmy 

    

  



 

 

Tabulka č. 7 Odbory 

 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Organizační 
uspořádání 

Pět hlavních 
odborových 
konfederací (CGT, 
CFDT, CFTC, CGT-
FO) s členskou 
základnou 
organizovanou 
bez ohledu na 
odvětví, napříč 

národním 
hospodářstvím. 
Konfederace 
zastřešují 
odborové 
organizace s 
celostátní a 
oblastní 
působností a 
odvětvové a 
profesní svazy. 
Kromě uvedených 
národních 
zastřešujících  
odborových 
centrál působí 
řada odborových 
svazů 

V zemi působí 
jediná národní 
zastřešující 
odborová centrála 
(ICTU). Koordinuje 
činnost členů a 
poskytuje asistenci 
členským svazům 
organizovaným 

zpravidla na 
principu sektorové 
nebo profesní 
příslušnosti. 
Existuje též menší 
počet nezávislých 
(autonomních) 
svazů. V Irsku 
působí rovněž 
některé britské  
odborové svazy 
s poměrně 
početnou členskou 
základnou, 
přidružené k ICTU 

Tři národní 
odborové 
centrály (DGB, 
CGB, DBB), 
které sdružují 
odborové svazy 
na odvětvovém 
principu. Členské 
svazy disponují 

zemskými a 
místními 
organizacemi s 
delegovanými 
pravomocemi 

Tři národní 
odborové 
konfederace 
(NSZZ, OPZZ, 
FZZ), jež sdružují 
odvětvové a 
regionální členy 
(svazy a 
v případě OPZZ i 

podnikové 
organizace) 

V zemi působí 
jediná odborová 
centrála (ÖGB), 
sdružující svazy 
s odvětvově 
orientovanou 
strukturou členské 
základny. 
Současný stav je 

důsledkem 
postupného 
slučování svazů 
založených na 
sektorovém 
principu. Vedle 
odborů existují 
ještě pracovní 
komory disponující 
rovněž právem 
kolektivně 
vyjednávat. 
Kolektivní 
vyjednávání však  
vede pouze ÖGB, 
pracovní komory 
působí spíše jako 
poradní platforma 
pro zaměstnance 

Na národní úrovni 
působí jedna 
odborová centrála 
(KOZ SR) 
sdružující svazy 
podle 
odvětvového 
principu 

Na národní úrovni 
působí jedna 
odborová centrála 
(TUC) sdružující 
svazy podle 
odvětvového 
principu a 
profesního 
principu (např. 

svaz sdružující 
učitele). V TUC v 
minulosti 
převládaly spíše 
jednotlivé 
podnikové 
odborové 
organizace či 
profesní skupiny. 
Vlivem slučování 
podnikových 
organizací 
narůstá podíl 
odvětvových  
svazů. Vedle TUC 
působí ještě dvě 
centrály (Skotský 
a Irský odborový 
kongres) 

Odborová 
organizovanost 

cca 8% 
(patří k nejnižším 
v Evropě) 

cca 34% cca 19% cca 15% cca 28% cca 20% cca 26% 

Kolektivní 
vyjednávání 

Kolektivně 
vyjednávají 
zejména 
podnikové 
organizace a 
zřídka i odvětvové 
a v některých 
případech též 
regionální svazy 

Kolektivně 
vyjednávají 
zejména podnikové 
organizace a zřídka 
i odvětvové svazy 

Kolektivně 
vyjednávají 
členské svazy a 
podnikové 
organizace 

Kolektivně 
vyjednávají 
sektorové a 
podnikové 
organizace 

ÖGB kolektivně 
nevyjednává, 
právo kolektivně 
vyjednávat 
deleguje na své 
svazy. Na 
podnicích 
vyjednávají 
podnikové rady 

Kolektivně 
vyjednávají 
členské svazy KOZ 
SR a podnikové 
organizace 

Kolektivně 
vyjednávají 
členské svazy 
TUC a podnikové 
organizace 
případně odboroví 
důvěrníci 
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Struktura 
zaměstnanecké
ho zastoupení  

Zaměstnance na 
pracovišti 
zastupují odbory 
a další reprezen-
tativní struktury 
přímo volené 
všemi zaměst-
nanci (zmocněnci 
zaměstnanců  

a rady zaměst-
nanců ustavené 
pro informování a 
projednání). 
V podnicích nad 
50 zaměstnanců 
jsou zřizovány 
komise pro 
bezpečnost a  
ochranu zdraví 
při práci 

Zaměstnance 
zastupují odbory 
a podnikové rady 
- orgány pro 
informování a 
konzultace, 
ustavené na 
základě 
implementace 

evropských 
směrnic  

Zaměstnance 
zastupuje podniková 
rada a odbory. 
Paralelní působení 
odborů a rady je 
přípustné 

Zaměstnance 
zastupuje 
odborová 
organizace, 
rady 
zaměstnanců 
ustavené za 
účelem 
informování a 

projednání, 
dělnické rady 
v některých 
státních 
podnicích a 
sociální 
inspekce 
práce. 
Paralelní 
působení 
odborů a rad 
je přípustné 

Zaměstnance 
zastupuje 
pracovní 
komora a 
podniková rada. 

Zaměstnance 
zastupuje odborová 
organizace, 
zaměstnanecká rada (v 
podnicích s 50 a více 
zaměst-nanci) a 
zaměstna-necký 
důvěrník (u 
zaměstnavatelů s 3 až 

50 zaměstnan-ci). 
Paralelní působení 
odborů a dalších 
zástupců zaměstnanců 
je přípustné. Zaměst-
navatel je povinen 
jmenovat zástupce 
zaměstnanců pro  
bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, a to na 
základě návrhu výše 
uvedených orgánů 
nebo volby 
zaměstnanců 

Zaměstnance na 
pracovišti 
zastupuje 
odborová 
organizace a 
zaměstnanecká 
rada ustavená 
pro informování a 
projednání. Na 

podnikové úrovni 
působí i různé 
další subjekty, 
komise mající 
často i bipartitní 
složení a 
zabývající se 
problematikou, 
jež nenáleží do  
působnosti 
kolektivního 
vyjednávání 

Kolektivní 
vyjednávání  
 

Zaměstnavatel 
má povinnost 
kolektivně 
vyjednávat 
jednou ročně o 
stěžejních 
tématech (mzdy, 
pracovní doba, 
organizace práce) 

Zaměstnavatel 
má právo 
rozhodnout, zda 
bude s odbory 
kolektivně 
vyjednávat (zda 
je pro účely 
kolektivního 
vyjednávání 
„uzná“ za 
partnera) 

Odbory uzavírají 
kolektivní smlouvy. 
Podniková rada 
uzavírá tzv. 
podnikové dohody, 
jež ale nemohou řešit 
otázky upravené 
kolektivními 
smlouvami (zejména 
oblast mzdovou), 
pokud to kolektivní 
smlouva výslovně 
neumožní  

Kolektivně 
vyjednávají 
pouze odbory 

Na úrovni 
podniku jsou 
uzavírány pouze 
podnikové 
dohody mezi 
podnikovou 
radou a 
zaměstnavate-
lem. 

Kolektivně vyjednává 
pouze odborová 
organizace. 
Zaměstnanecké radě, 
respektive 
zaměstnaneckému 
důvěrníkovi přísluší od 
roku 2011 právo 
uzavřít se 
zaměstnavatelem 
dohodu z obsahového 
hlediska analogickou 
kolektivní smlouvě 

Zaměstnavatel 
má právo 
rozhodnout, zda 
bude s odbory 
kolektivně 
vyjednávat, zda 
je „uzná“ za 
partnera 
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Právní 
úprava**** 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Forma zastoupení 1) zástupci volení 
všemi zaměst-
nanci podniku; 
2) zástupci 
zaměstnanců 
vlastnících akcie 
podniku; 
3) zasedání 
orgánů se mohou 
účastnit rovněž  
zástupci rady 
zaměstnanců, 
kteří nemají 
hlasovací právo, 
pouze právo na 
informace (jde o 
neplnohodnotné 
zastoupení) 

Zástupci 
volení všemi 
zaměstnanci 
podniku 

V podnicích s 500-2000 
zaměstnanci své 
zástupce volí všichni 
zaměst-nanci. 
Ve větších podnicích 
mohou být kromě toho 
někteří zástupci  
zaměstnanců delegováni 
odbory 

V částečně 
privatizovaných 
podnicích volí 
všichni zaměst-
nanci své 
zástupce. Ve 
státních 
podnicích je 
dosud uplatňo-
ván princip 
zaměstnanecké  
samosprávy  -
všichni 
zaměstnanci 
volí zástupce 
do podnikové 
rady, jež má 
významný vliv 
na rozhodnutí 
managementu. 
Některá 
rozhodnutí 
vedení podniku 
navíc musí být 
odsouhlasena 
shromážděním 
zaměstnanců** 

Podniková rada 
nominuje 
zástupce 
z vlastních řad, 
nebo z řad 
zaměstnanců 
podniku 

Zástupci volení 
všemi 
zaměstnanci 
podniku 

Forma zastoupení 
není právně 
regulována a 
zastoupení 
zaměstnanců je 
jen výjimečné 

Podniky, v jejichž 
řídících orgánech 
musí mít 
zaměstnanci 
zastoupení 

Státní nebo nově 
privatizované 
podniky, podniky, 
v nichž působí 
rada zaměstnanců 

Státní a 
polostátní 
podniky 

Ve velkých podnicích (s 
500 a více zaměstnan-
ci) musí být 
zaměstnanci zastoupeni 
v řídících orgánech. Ve 
společnostech s ručením 
omeze-ným musí být 
zástupci zaměst-nanců i 
členy dozorčích rad 

Státní a 
částečně 
privatizované 
podniky** 

Akciové 
společnosti a 
společnosti 
s ručením 
omezeným 
s alespoň 300 
zaměstnanci 

Státní podniky a 
akciové společ-
nosti s více než 
50 zaměstnanci v 
hlavním pracov-
ním poměru 

Nárok na 
zastoupení 
zaměstnanců 
v orgánech 
spoečností 
zákonem 
stanoven není 
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Minimální počet 
zástupců 
zaměstnanců 

Ve státních 
podnicích s 

200 až 1000 
zaměstnanci musí 
mít zaměstnanci 
alespoň 3 zástup-

ce v orgánech 
společnosti, u 

větších státních 
podniků musí 

zástupci zaměst-
nanců tvořit 1/3 

z celkového počtu 
členů orgánu. 

V nově privatizov-
aných podnicích s 
řídícím orgánem, 

sestávajícím z 
méně než 15 

členů, mají za-
městnanci nárok 
na 3 zástupce (z 

toho 2 volené 
všemi zaměst-

nanci a 1 
voleného zaměst-
nanci vlastnícími 
akcie podniku). 
Pokud má řídící 
orgán 15 a více 

členů, mají 
zaměstnanci 
nárok na 4 
zástupce (3 

volené všemi 
zaměstnanci a 1 

voleného zaměst-
nanci vlastnícími 

akcie). 
Pokud je v těchto 
podnicích podíl 

akcií vlastněných 
zaměstnanci 3 %  

1/3 členů 
orgánu 

V podnicích s 500-2000 
zaměstnanci musí 

zástupci zaměst-nanců 
tvořit 1/3 z celkového 
počtu členů orgánu 

společnosti. Ve větších 
podnicích činí tento podíl 
1/2 z celkového počtu 

členů orgánu 

Pokud je 
většinovým 
vlastníkem 

podniku stát, 
zástupci 

zaměst-nanců 
tvoří 2/5 všech 
členů dozorčí 

rady. 
Pokud je stát 
menšinovým 
vlastníkem, 
disponují 

zaměst-nanci 2 
zástupci v 
šestičlenné 

dozorčí radě, 3 
zástupci 

v sedmi až 
desetičlenné 

dozorčí radě a 
4 zástupci 

v dozorčí radě 
s 11 a více 

členy. 
Obecně platí, 
že v podnicích 
s více než 500 
zaměst-nanci 
musí být z řad 
zaměstnan-ců 
jmenován také 
1 člen správní 

rady 

1/3z celkového 
počtu členů 
dozorčí rady 

Ve státních 
podnicích tvoří 

zástupci 
zaměstnanců 1/2 
z celkového počtu 

řadových členů 
dozorčí rady. Ve 
státních podni-
cích, kde působí 

odbory, může být 
zástupce zaměst-
nanců ustanoven 

také členem 
správní rady.*** 

V akciových 
společnostech, 
jejichž dozorčí 
rada je tvořena 

minimálně 3 
členy, představují 
zástupci zaměst-
nanců 1/3 všech 

členů dozorčí 
rady. Stanovy 

společnosti 
mohou určit i 
vyšší počet 

zástupců zaměst-
nanců v orgánech 
společnosti s tím, 
že, podíl zástupců 

zaměstnanců 
v dozorčí radě 
může tvořit 

nejvýše 1/2 všech 
členů 

Zákon nestanoví 
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 a více, musí mít 
tito zaměstnanci 
alespoň 1 zástup-
ce v řídícím 
orgánu. 
Rada zaměstnan-
ců může nomino-
vat 2-4 své 
zástupce (dle 
počtu vedoucích 
zaměstnanců 
v podniku), pokud 
však již v orgánu 
působí jiní 
zástupci 
zaměstnanců, má 
právo na členství 
v orgánu jen 1 
zástupce rady 
zaměstnanců 

      

Kdo nominuje 
zástupce 
zaměstnanců**** 

Zaměstnanci. 
Rady 
zaměstnanců 
nominují členy 
z vlastních řad.  

Odbory 
uznané pro 
kolektivní 
vyjednávání 

Podniková rada, 
zaměstnanci, odbory. 
Zástupci zaměstnanců 
v podnicích s 500 až 
2000 zaměstnanci jsou 
nominováni podnikovou 
radou nebo alespoň 10 
% všech zaměstnanců 
(minimálně však 100 
zaměstnanci). Ve 
větších podnicích jsou 
nominováni alespoň 20 
% zaměstnanců s tím, 
že 2/3 kandidátů mají 
právo nominovat odbory 

Zaměstnanci 
a odbory 

Podniková rada Odbory nebo 
zaměstnanci. 
Zástupci 
zaměstnanců jsou 
nominováni 
odbory nebo 
alespoň 10 % 
všech 
zaměstnanců. Ve 
státních podnicích 
je 1 člen dozorčí 
řady přímo 
nominován 
odbory. 

Zákon 
nestanoví 

* Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Board-level-Representation. 

** Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Board-level-Representation. 

*** Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Slovak-Republic/Board-level-Representation. 

**** Zdroj: Kluge, N., Stollt, M. (eds.) 2006. The European Company – Prospects for board-level participation in the enlarged EU. Brussels: ETUI-REHS. 
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 Francie Irsko Německo Polsko Rakousko Slovensko Velká Británie 

Charakteristika Bipartitní sociální 
dialog je založen na 
odborovém 
pluralismu 
(dobrovolné členství 
v nezávislých 
odborových 
organizacích 
usilujících o statut 
reprezentativnosti). 
Významným 
faktorem je zájem 
veřejnosti o otázky 
vztahů mezi 
zaměstnanci a 
zaměstnavateli, ale 
také napjaté vztahy 
mezi sociálními 
partnery, jež se 
stávají též 
podnětem 
legislativních 
zásahů vlády 
v oblasti sociálního 
dialogu 

Irský systém byl 
tradičně blízký 
britskému liberálně 
korporativistickému 
modelu, v němž 
stát hrál pouze roli 
facilitátora jednání. 
V posledních 
dvaceti letech došlo 
k postupnému 
rozkladu tohoto 
irského liberálního 
systému sociálního 
dialogu, zejména k 
prohloubení právní 
úpravy a 
institucionalizaci 
vztahů mezi 
zaměstnanci a 
zaměstnavateli, 
zejména v oblasti 
individuálních práv 
zaměstnanců 

Bipartitní sociální 
dialog je založen 
na dvou pilířích, a 
to na konceptu 
spolurozhodování 
(účast 
zaměstnanců při 
řízení podniků) a 
na kolektivním 
vyjednávání 

K zásadní 
modernizaci 
systému a jeho 
institucionalizaci 
došlo po roce 
1989, kdy byla 
postupně 
založena řada 
platforem pro 
jednání sociálních 
partnerů 

Rakouský 
sociální dialog 
lze označit za 
dlouhodobě 
funkční a stabilní 
- bez zásadníchh 
změn funguje od 
roku 1945. 
Uplatňován je 
kooperativní 
koncept 
sociálního 
partnerství - do 
značné míry 
neformální, 
dobrovolný, ale 
účinný model 
spolupráce mezi 
sociálními 
partnery a 
vládou. 
Rakousko je 
někdy uváděno 
jako vzorový 
příklad 
korporativismu 

Po roce 1989 se 
na Slovensku 
rychle vytvořily 
institucionální a 
legislativní 
předpoklady pro 
fungování sociál-
ního partnerství. 
Tyto instituce 
však nevznikly ze 
spontánní 
potřeby či 
iniciativy 
občanské 
společnosti 
„zdola“, ale 
iniciovala je 
zejména vláda 
„shora“. Vláda 
také garantovala 
odborům 
výhradní 
postavení při 
reprezentaci 
zaměstnaneckých 
zájmů  

Velká Británie 
byla historicky 
první zemí, která 
umožnila legální 
činnost odborů. V 
důsledku 
specifické role 
země v procesu 
evropské a 
světové 
industrializace a 
vzhledem k 
liberální tradici se 
v Británii rozvinul 
ojedinělý systém 
sociálního dialogu 
charakteristický 
zejména 
rozsáhlou mírou 
neformálnosti 
včetně 
převládající 
absence právní 
úpravy v dané 
oblasti 

Pozice 
organizací 
zaměstnavatelů 

Zakládá se zejména 
na vysoké kapacitě 
zaměstnavatelského 
sdružování (zhruba 
3 ze 4 
zaměstnavatelů 
jsou členy některé 
zaměstnavatelské 
asociace) 

Hlavní organizace 
zaměstnavatelů 
hrají v Irsku 
důležitou 
společensko-
politickou roli, a to 
přes určité oslabení 
v posledních letech 
v souvislosti 
s rostoucím počtem 
nadnárodních 

společností a 
dalších podniků 
odmítajících 
sdružování a účast 
při kolektivním 
vyjednávání 

Zaměstnavatelské 
asociace se stejně 
jako odbory 
potýkají s 
úbytkem členů, 
který vede k 
poklesu jejich 
reprezentativity 

Míra 
zaměstnavatelské 
organizovanosti v 
porovnání s 
jinými 
evropskými 
zeměmi je jedna 
z nejnižších (cca. 
20 %). 
Silnější 
zastoupení mají 

zaměstnavatelé 
na národní úrovni 

Vzhledem 
k povinnému 
členství v 
Hospodářské 
komoře, jež na 
straně 
zaměstnavatelů 
uzavírá většinu 
kolektivních 
smluv, má tato 
organizace zcela 

dominantní vliv 
při prosazování 
zájmů 
zaměstnavatelů  

Organizace 
zaměstnavatelů 
čelí tendenci k 
odchodu členů, 
kteří nechtějí být 
vázáni 
sjednávanými 
kolektivními 
smlouvami* 

Vliv organizací 
zaměstnavatelů 
poklesl v 80. 
letech, kdy 
pozbyla účinnosti 
řada odvětvových 
kolektivních 
smluv a 
zaměstnavatelé 
začali vyjednávat 
s odbory na 

nižších úrovních. 
Míra zaměstna-
vatelské 
organizovanosti 
je cca 40 %, 
dlouhodobě se  
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       však snižuje a klesá 
i počet organizací 
zaměstnavatelů. 
Vzhledem k vysoké 
míře decentralizace 
vztahů mezi 
zaměstnanci a 
zaměstnavateli není 
role organizací 
zaměstnavatelů 
příliš významná pro 
sociální dialog na 
národní úrovni 

Pozice odborů Odbory mají značný 
vliv ve veřejnosti. 

Poměrně vysoká e 
odborová 
organizovanost ve 
veřejném sektoru a 
ve velkých 
podnicích, celkově 
je ale členská 
základna odborů 
slabá (odborová 
organizovanost nižší 
než 10 %), a to 
zejména v malých a 
středních firmách, 
jež tvoří základ 
francouzského 
národního 
hospodářství. 

Odborová 
organizovanost je 

mnohem vyšší ve 
veřejném sektoru, 
kde jsou členy 
odborů více než 
2/3 všech 
zaměstnanců. V 
soukromém 
sektoru podíl 
odborářů činí cca ¼ 
všech 
zaměstnanců. 
Vývoj v posledních 
letech vedl k 
poklesu odborové 
organizovanosti a 
zániku řady 
odborových 
organizací, 
zejména v 
soukromém 
sektoru 

Od 80. let 20. 
stol. dochází k 

úbytku členské 
základny mj. z 
důvodu 
narůstajícího 
podílu 
zaměstnanců 
s atypickými 
pracovními 
smlouvami, a dále 
od roku 1990 
v souvislosti se 
znovusjednocením 
Německa. Na 
konci 90. let byl 
zhruba každý 4. 
zaměstnanec 
členem odborů, 
na konci první 
dekády tohoto 
století to již není 
ani každý pátý 

Největším 
problémem 

polského 
sociálního dialogu 
je nízká odborová 
densita (patří k 
nejslabším 
v Evropě), zvláště 
v soukromém 
sektoru a v 
segmentu malých 
a středních 
podniků. Mezi 
příčiny patří mj. 
příkrá ideová 
diferenciace 
uvnitř členské 
základny vedoucí 
k chronickému 
vzájemnému 
znesváření 
odborových 
centrál 

Četnost 
odborové 

členské základny 
vykazuje v 
posledních 
desetiletích 
sestupnou 
tendenci (pokles 
v průměru téměř 
o 1 % ročně). 
Od roku 1970, 
kdy odborová 
organizovanost 
činila 60 %, 
došlo do roku 
2010 k poklesu o 
více než jednu 
polovinu tohoto 
podílu 

Při zahájení 
transformačního 

procesu v roce 
1990 byla 
odborová 
organizovanost 
téměř 100 %. 
Postupně 
docházelo 
(v důsledku 
restrukturalizace 
ekonomiky, nízké 
adaptability a 
jejich 
provázanosti 
s politickou 
sférou) 
k  poklesu 
organizovanosti 
pod úroveň 20%. 
Kriticky nízký je 
rozsah odborové 
organizovanosti 
zejména u mladé 
generace 

Vrcholu vlivu 
dosáhly odboryv 70. 

letech díky systému 
spolupráce s vládou 
(tzv. sociální 
smlouva). Po roce 
1979 konzervativní 
vláda omezila 
odborové pravomoci 
a privatizovala část 
veřejného sektoru, 
což vedlo k oslabení 
odborů. Přes 
vstřícnější přístup 
labouristické vlády 
po roce 1997 pokles 
odborové 
organizovanosti 
pokračoval, nyní 
činí cca 26 % 

* Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Slovak-Republic/Collective-Bargaining. 
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Míra pokrytí 
zaměstnanců 
kolektivními 
smlouvami* 

98 % 44 % (odhad) 62 % 30 % 98 % 35 až 40 % 33 % 

Převažující 
úroveň 
kolektivního 
vyjednávání* 
 

Odvětvová/ 
podniková.  
Obě uvedené 
úrovně 
kolektivního 
vyjednávání mají 
zhruba stejně 
velký význam. 
Některá témata 
jsou předmětem 
vyjednávání v prvé 
řadě na národní 
úrovni. Kolektivní 
vyjednávání se 
odehrává na 
národní, odvětvové 
i podnikové úrovni. 
Ke kolektivnímu 
vjednávání  

Podniková, 
donedávna 
národní. 
V letech 1987 až 
2009 dominovala 
irskému systému 
kolektivního 
vyjednávání 
úroveň národní, na 
níž byly uzavírány 
smlouvy 
poskytující mj. 
rámec pro 
vyjednávání o 
mzdách. 
V důsledku 
hospodářské krize 
se těžiště 
kolektivního 
vyjednávání  

Odvětvová. 
Kolektivní vyjednávání 
se odehrává primárně 
na úrovni odvětví. 
Odvětvové vyjednávání 
však v současnosti čelí 
problémům spojeným 
s poklesem 
zaměstnavatelské 
organizovanosti a se 
stále častějším 
uzavíráním kolektivních 
smluv na podnikové 
úrovni, které poskytuje 
zaměstnavatelům větší 
flexibilitu 

Podniková. 
V Polsku probíhá 
kolektivní 
vyjednávání 
většinou na 
podnikové úrovni. 
Vzhledem k tomu, 
že kolektivně 
vyjednávat lze 
pouze v podnicích, 
kde působí odbory, 
je kolektivními 
smlouvami pokryta 
jen menšina 
zaměstnanců. V 
několika sektorech 
je významné i 
odvětvové 
vyjednávání 

Odvětvová. 
Podnikové kolektivní 
vjednávání je 
omezeno jen na 
některé typy 
podniků. 
Vzhledem k tomu, 
že zaměstnavatelé 
mají povinnost stát 
se členy 
Hospodářské 
komory, jejíž 
organizační 
jednotky je ve 
většině odvětví 
zastupují při 
kolektivním 
vyjednávání, 
pokrývají kolektivní 
smlouvy téměř  

Podniková. 
Kolektivní 
vyjednávání 
se odehrává 
jak na 
podnikové, 
tak na 
odvětvové 
úrovni.  

Podniková. 
V soukromém 
sektoru, kde míra 
pokrytí 
kolektivními 
smlouvami 
dosahuje cca. 18 
%, je hlavní úrovní 
kolektivního 
vyjednávání 
podniková úroveň. 
Ve veřejném 
sektoru je 
významnější 
kolektivní 
vyjednávání na 
odvětvové úrovni 
(kolektivními 
smlouvami je 
pokryto cca 68 %  

 dochází též na 
regionální a místní 
úrovni, avšak spíše 
zřídka (např. v 
kovoprůmyslu a ve 

stavebnictví) 

přesunulo zpět na 
podnikovou 
úroveň, hlavně 
v soukromém 
sektoru 

  všechny 
zaměstnance. 

 z celkového počtu 
zaměstnanců 
veřejného sektoru) 

Rozsah 
kolektivního 
vyjednávání 
na národní 
úrovni 

V roce 2009 
sjednáno 53 
kolektivních smluv 
na národní úrovni 

7 kolektivních 
smluv na národní 
úrovni v letech 
1987 až 2009 

Nevyjednává se. Nevyjednává se. Nevyjednává se. Nevyjednává 
se. 

Nevyjednává se. 

Rozsah 
kolektivního 
vyjednávání 
na odvětvové 
úrovni 

V roce 2009 
uzavřeno 1 108 
odvětvových 
kolektivních smluv, 
z toho 421 
obsahovalo 
ustanovení o  

Kolektivní 
vyjednávání na 
odvětvové úrovni 
se v současnosti 
týká jen některých 
odvětví (zejm. 
stavebnictví) 

V roce 2009 bylo 52 % 
všech zaměstnanců 
pokryto odvětvovou 
kolektivní smlouvou 

V roce 2012 bylo 
evidováno 170 
kolektivních smluv 
na odvětvové 
úrovni, 
pokrývajících cca 
390 000 (tj. cca.  

Míra pokrytí zaměst-
nanců odvětvovými 
kolektivními 
smlouvami dosahuje 
90 až 98 %. V 
sektorech, kde není 
povinné členství ve 
WKÖ (veřejné služby,  

V roce 2008 
bylo 
evidováno 37 
platných 
kolektivních 
smluv vyššího 
stupně. Počet  

Dle údajů z roku 
2004 bylo necelých 
20 % mzdových 
ujednání v 
soukromém 
sektoru 
uskutečněno na  
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 mzdovém 
navýšení 

  3,5 %) zaměstnanců svobodná 
povolání), činí 
míra pokrytí 
odvětvovými 
kolektivními 
smlouvami cca 
82%. 

těchto 
kolektivních 
smluv 
uzavřených na 
úrovni odvětví 
však postupně 
klesá. 

odvětvové úrovni. Od 
roku 2004 tento podíl 
klesá 

Rozsah 
kolektivního 
vyjednávání na 
podnikové 
úrovni 

V roce 2009 
uzavřeno 28 
185 
podnikových 
kolektivních 
smluv 

Centrální 
monitoring 
kolektivního 
vyjednávání 
není k dispozici 

V roce 2009 bylo 
podnikovou 
kolektivní 
smlouvou pokryto 
9 % z celkového 
počtu zaměstnanců  

V roce 2008 bylo 
evidováno celkem 8 368 
platných podnikových ko-
lektivních smluv 
vztahujících se na 1,68 
milionu zaměstnanců (tj. 
cca 14 % všech 
zaměstnanců. 

V roce 2010 bylo 
uzavřeno 163 nových 
podniko-vých 
kolektivních smluv 

Kolektivní 
vyjednávání na 
podnikové úrovni 
je omezeno jen 
na některé typy 
podniků 

V roce 2011 byla 
v 1 733 
podnicích 
uzavřena 
podniková 
kolektivní 
smlouva  

Pokud jde o mzdové 
otázky, jež patří mezi 
nejdůležitější témata 
kolektivního 
vyjednávání na 
podniku, byly cca 4/5 
všech mzdových 
ujednání v soukromém 

sektoru uskutečněny na 
podnikové úrovni 

* Zdroj: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries. 
  

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries
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Význam  Tripartitní sociální 
dialog má ve 
struktuře 
francouzského 
sociálního dialogu 
spíše podružnou 
roli. 

Do roku 2009 
šlo o stěžejní 
formu sociálního 
dialogu v zemi, 
od té doby 
k tripartitním 
jednáním na 
národní úrovni 
nedošlo. 

Tripartita má v zemi 
velkou tradici, dlouho 
ovšem fungovala na 
neformální bázi. 
Tripartitní jednání 
probíhají od roku 
2002 jen zcela 
výjimečně. Větší 
důraz je ve struktuře 
německého sociálního 
dialogu kladen na 
bipartitní sociální 
dialog na odvětvové 
úrovni. 

V Polsku jde o 
nejvýznamnější 
formu sociálního 
dialogu (význam 
tripartitních 
jednání vzrostl 
zejména v letech 
2001-2005 
v souvislosti 
s nepříznivou 
hospodářskou 
situací). 

Tripartitně vedená 
jednání jsou založena 
na principu tzv. 
„sociálního partnerství“ 
(neformální a úzká 
spolupráce mezi 
sociálními partnery a 
vládou) a jsou 
významnou součástí 
rakouského systému 
sociálního dialogu. 

Význam tripartity 
na Slovensku je 
omezený 
zejména 
s ohledem na 
nezávaznost 
uzavíraných 
tripartitních 
dohod. 

Malá angažovanost 
sociálních partnerů 
na národní úrovni, 
důraz na neinter-
venci státu, absen-
ce konsensu, pokud 
jde o dlouhodobé 
cíle tripartitních 
jednání na národní 
úrovni, a nedosta-
tek pravomocí 
organizací sociál-
ních partnerů k pro-
sazení dohodnutých 
opatření v členské 
základně mají za 
následek, že tripar-
titní sociální dialog 
v posledních 20 
letech ve Velké 
Británii téměř 
neexistuje (s výjim-
kou otázek dalšího 
směřování veřejné 
politiky, kdy jsou 
sociální partneři 
vládou pravidelně 
konzultováni).  

Hlavní 
platforma 

Conseil 
économique, 
social et 
environmental 
(CESE) 

National 
Economic and 
Social Council 
(NESC), působící 
pod záštitou 
National 
Economic and 
Social 
Development 

Office (NESDO) 

Bündnis für Arbeit (od 
roku 2002 je 
neaktivní) 

Trójstronna 
Komisja ds. 
Społeczno-
Gospodarczych 
(TK) 

Paritätische 
Kommission für Preis- 
und Lohnfragen (PKPL) 

Rada 
hospodárskej a 
sociálnej dohody 
SR (RHSD) 
 

V letech 1962-1992 
National Economic 
Development 
Council (NEDC) 

Funkce  CESE působí jako 
konzultativní 
orgán, který 
zpracovává  

Hlavní úlohou 
NESDO (resp. 
NESC) je 
formulovat  

Bündnis für Arbeit 
měla za úkol iniciovat 
reformu systému 
sociálního  

Tripartitní komise 
je poradním 
orgánem, který 
plní významnou  

Sociální partnerství si 
klade za cíl zajistit 
prosperitu pro všechny 
občany a udržitelný  

RHSD SR je 
konzultační, 
poradní a 
dohadovací  

NEDC byla 
využívána vládou k 
projednání otázek 
hospodářské  
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 předlohy 
legislativních 
návrhů, objasňuje 
vládní politiku, 
poskytuje 
informace o 
vládních 
opatřeních apod. 

střednědobé a 
dlouhodobé 
politiky, 
zejména v 
hospodářské a 
sociální oblasti, 
podporovat 
integraci 
hospodářských a 
sociálních cílů 
vlády, provádět 
strategické 
analýzy 
problémů země 
a její 
hospodářské 
situace. 
NESC 
donedávna 
pravidelně 
publikovala 
strategické 

zprávy, jež 
tvořily základ 
pro uzavírání 
národních 
kolektivních 
smluv a 
přispívaly k 
formulování 
státní politiky 

zabezpečení, 
podporovat rozvoj 
flexibilních forem 
zaměstnávání, 
prosadit reformu daní 
z příjmů právnických 
osob, iniciovat 
kolektivní vyjednávání 
podporující 
zaměstnanost, 
podpořit opatření ke 
snazšímu odchodu do 
předčasného 
důchodu, rozvinout 
tripartitní jednání na 
specifická témata, 
zajistit lepší přístup 
ke kapitálu pro malé a 
střední podniky, 
iniciovat opatření ke 
zvýšení 
konkurenceschopnosti 

německých firem 

úlohu zejména 
v politice 
odměňování. 
Její hlavní funkcí 
by mělo být 
udržování 
sociálního smíru. 
V současnosti má 
vliv i na znění 
předkládaných 
legislativních 
návrhů, neboť 
každý věcně 
relevantní návrh 
zákona (včetně 
návrhu státního 
rozpočtu) musí 
být TK předložen 
k posouzení 

růst, posílit 
konkurenceschopnost 
země a dosáhnout plné 
zaměstnanosti 

orgán sociálního 
partnerství na 
celostátní úrovni. 
Uzavřené 
generální dohody 
tvořily rámcové 
a koncepční 
východisko pro 
kolektivní 
vyjednávání na 
odvětvové a 
podnikové úrovni 

politiky se zástupci 
sociálních partnerů 

Účastníci  Zástupci vlády a 
sociálních 
partnerů 
(odborové a 
zaměstnavatelské 
centrály), další 
občanská  

Celkem 33 
členů, z toho 8 
jmenovaných 
vládou, 5 
generálních 
tajemníků 
vládních úřadů,  

Zástupci vlády a 
sociálních partnerů 

Zástupci vlády a 
sociální partneři 
splňující kritéria 
reprezentativnosti 
(v současnosti 4 
organizace 
zaměstnavatelů a  

Zástupci vlády a 
sociálních partnerů (2 
organizace 
zaměstnavatelů a 2 
odborové organizace). 
Hlasovací právo v PKPL 
mají pouze zástupci  

Zástupci vlády a 
sociální partneři, 
s paritním 
zastoupením 

Zástupci vlády a 
sociálních partnerů 

 sdružení (např. 
spotřebitelská), 
odborníci 
delegovaní vládou 

po 4 zástupcích 
zaměstnavatelů 
a odborů, a dále 
delegovaní 
experti (zástupci  

 3 odborové 
organizace) 

sociálních partnerů, 
nikoliv členové vlády, 
kteří zde zastávají jen 
poradní roli 
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  zemědělských 
organizací, 
organizací 
zabývajících se 
životním 
prostředím atd.) 

     

Témata Pracovní vztahy, 
zaměstnanost a 
profesní 
vzdělávání 

Pracovní 
podmínky 
včetně 
odměňování, 
pracovní vztahy, 
podpora 
penzijního 

systému atd. 
(pracovní 
program je 
formulován na 
tříleté období a 
zohledňuje 
vládní zadání) 

Formulování 
střednědobých 
makroekonomických 
cílů (zejména ve 
mzdové), otázky 
pracovního trhu 
včetně nabídky 

kvalifikované pracovní 
síly v určitých 
profesích apod. 

Odměňování Dlouhodobé cíle v 
oblasti zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti 
atd. 

Hospodářské, 
sociální, mzdové 
a pracovněprávní 
otázky 
 

Pracovní podmínky 
včetně mzdových 

Tripartitní 
sociální 
dialog na 
nižších 
úrovních 

Tripartitní sociální 
dialog se 
uplatňuje i na 
regionální a 
místní úrovni 

Nesleduje se Tripartitní sociální 
dialog na úrovni 
spolkových zemí 

Tripartitní sociální 
dialog probíhá i na 
regionální a 
odvětvové úrovni. 
K tomuto účelu 
bylo zřízeno 16 
Regionálních 
komisí pro sociální 
dialog a 13 tzv. 
tripartitních 
odvětvových týmů 

Tripartitní sociální 
dialog se uskutečňuje 
na všech úrovních. 
V průběhu posledních 
20 let se řešení 
některých otázek 
(např. problematika 
trhu práce) přesouvá 
do kompetence 
sociálních partnerů a 
tripartity v 
jednotlivých 
spolkových zemích 

Na odvětvové 
úrovni 

Na odvětvové 
úrovni 
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Příloha č. 4 

Přehled dohod v nadnárodních společnostech, 
uzavřených v sedmi vybraných evropských zemích a v ČR 

 
Francie  

Doposud bylo uzavřeno 57 dohod ve 29 nadnárodních společnostech s hlavním 

sídlem ve Francii. Hlavními tématy jsou základní sociální práva, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, restrukturalizace a předvídání změn, rovné příležitosti a nediskriminace, 

či upřesnění pravidel vyjednávání v nadnárodním podniku. Většina dohod byla uzavřena a 

podepsána mezinárodní či evropskou organizací zástupců zaměstnanců.619  

Informace o právní úpravě implementace dohod v nadnárodních společnostech ve 

Francii není k dispozici. 

 

Irsko  

V současné době evidována dohoda v nadnárodní společnosti Diageo (2003). Týká 

se restrukturalizace, zachování pracovních míst, alternativních řešení dočasné neza-

městnanosti a pomoci při převedení zaměstnance. Byla uzavřena mezi vedením 

společnosti a příslušnou evropskou radou zaměstnanců, a to jako příloha k dohodě 

sjednané v rámci ustanovení směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců,620 má 

globální rozměr a týká se zhruba 20000 zaměstnanců.621  

Implementace dohod v národních společnostech je v Irsku právně upravena. 

 

Německo  

Z databáze dohod v nadnárodních společnostech vyplývá, že doposud bylo 

uzavřeno 33 dohod ve 28 různých nadnárodních společnostech s hlavním sídlem 

v Německu, přičemž jedna z dohod622 již pozbyla platnosti. Uzavřené dohody se většinou 

týkají základních sociálních práv, organizace práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Menší část řeší problematiku restrukturalizací, informování či projednávání 

s příslušnými organizacemi zástupců zaměstnanců, nebo stanoví rámec nadnárodního 

vyjednávání. Převážná část dohod byla uzavřena a podepsána příslušnou evropskou 

radou zaměstnanců, v některých případech evropské rady zaměstnanců spolupracovaly 

při vyjednávání a společně podepsaly nadnárodní dohodu s mezinárodní či evropskou 

organizací zástupců zaměstnanců.623  

Implementace dohod v národních společnostech není v Německu právně 

regulována. 

  

                                                           
619 Bližší informace dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hd 
CountryId=5&sector Id=0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit . 
620 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009, o zřízení evropské rady 
zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích 
působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. 
621 Údaj aktuální k roku 2010. 
622 Dohoda v nadnárodní společnosti BMW z roku 2005 týkající se úpravy základních sociálních práv a 
pracovních podmínek. 
623 Blíže viz: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=9& sectorId= 
0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit . 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=5&sectorId=0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=5&sectorId=0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=9&sectorId=0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en&company=&hdCountryId=9&sectorId=0&textType=0&topicId=0&keyword=&mode=searchSubmit
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Polsko  

Z databáze dohod v nadnárodních společnostech vyplývá, že v současné době není 

evidována žádná dohoda v nadnárodní společnosti s hlavním sídlem v Polsku.  

Informace o polské právní úpravě implementace dohod v nadnárodních 

společnostech nemáme k dispozici. 

 

Rakousko  

V roce 2003 byla uzavřena dohoda v nadnárodní společnosti Porr, jejímž 

předmětem je ochrana osobních údajů. Dohoda se týká 11880 zaměstnanců624 a byla 

uzavřena mezi vedením společnosti Porr a příslušnou evropskou radou zaměstnanců.  

Rakouský zákoník práce přesně upravuje rámec uzavírání dohod v nadnárodních 

společnostech a proces delegace oprávněné strany dohodu v nadnárodní společnosti 

sjednat. 

 

Slovenská republika  

V současné době není evidována žádná dohoda v nadnárodní společnosti s hlavním 

sídlem na území SR.  

Implementace dohod v národních společnostech není v SR právně regulována. 

 

Velká Británie  

Doposud byly uzavřeny 3 dohody ve 2 nadnárodních společnostech s hlavním 

sídlem ve Velké Británii. Dvě z těchto dohod byly uzavřeny v letech 2001 a 2004 ve 

společnosti Unilever, třetí byla sjednánaa ve společnosti General Electric Plastics Europe 

(2002). 

V nadnárodní společnosti Unilever byla v roce 2001 uzavřena „globální“ dohoda 

týkající se restrukturalizace, organizace společnosti, rozvoje dovedností a školení 

zaměstnanců, možností jejich přemístitelnosti v rámci skupiny organizačních složek 

podniku a informační a projednací procedury. Dohoda nese název Responsible 

Restructuring, byla uzavřena mezi vedením společnosti a příslušnou evropskou radou 

zaměstnanců a týká se 163 000 zaměstnanců.625 Druhá z dohod, uzavřená v této 

společnosti v roce 2004 mezi vedením společnosti a příslušnou evropskou radou 

zaměstnanců, měla taktéž globální charakter a týkala se ochrany osobních údajů.  

V nadnárodní společnosti General Electric Plastics Europe byla v roce 2002 mezi 

vedením společnosti a příslušnou evropskou radou zaměstnanců uzavřena dohoda s cílem 

úpravy nadnárodního rámce kolektivního vyjednávání v této nadnárodní společnosti 

včetně rozšíření pravomocí příslušné evropské rady zaměstnanců k tomuto účelu. Dohoda 

se týká zhruba 304 000 zaměstnanců626 a předvídá možnosti dalšího vyjednávání o 

různých problémech v souvislosti s fungováním nadnárodní společnosti.  

Implementace dohod v národních společnostech není ve Velké Británii právně 

upravena. 

 

  

                                                           
624 Údaj platný k roku 2009. 
625 Údaj platný k roku 2009. 
626 Údaj platný k roku 2009.  
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Česká republika  

Z databáze dohod v nadnárodních společnostech vyplývá, že v současné době není 

evidována žádná společnost se sídlem v ČR, která by měla sjednanou nadnárodní dohodu. 

Ze studie Evropské komise z roku 2008627 je zřejmé, ža nadnárodní dohoda týkající se 

problematiky společenské odpovědnosti podniku byla v roce 2004 uzavřena ve společnosti 

ČSA. Dohoda s názvem Kodex chování měla globální charakter a týkala se 5500 

zaměstnanců. Na dotaz, proč nebyla tato dohoda v roce 2011 zařazena do databáze 

nadnárodních dohod EU, zástupci Evropské komise odpověděli, že ČSA využily možnosti 

nepřivolit ke zveřejnění své nadnárodní dohody, na což podniky mají plné právo (jež 

mohou uplatnit tak, že buď nereagují na žádost EU ke zveřejnění, nebo tuto žádost 

výslovně odmítnou). Proto nemohla být dohoda uzavřená ve společnosti ČSA ve zmíněné 

databázi EU publikována, a to i přesto, že splňuje kritéria stanovená pro zařazení do 

databáze. Je velmi pravděpodobné, že v ČR existují nadnárodní společnosti, v nichž byla 

nadnárodní dohoda uzavřena. Tyto společnosti však nemají povinnost takové dohody 

zveřejňovat. Ve velkém počtu nadnárodních společností s organizační složkou působící v 

ČR však nadnárodní dohody byly sjednány (Danone, Allianz, RWE, Volkswagen, BMW, 

Siemens, Bosch, Hartmann aj.). 

Implementace dohod v národních společnostech není v ČR právně regulována.628 

  

                                                           
627 European Commission, DG Employment, social affairs and equal opportunities, "Mapping of transnational 
texts negotiated at corporate level", 2008, dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/ 
documentation_en.htm#5 . 
628 Údaje týkající se implementace dohod v nadnárodních společnostech za jednotlivé země pocházejí ze studie: 
Rodriguez, R. et al., Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and 
workers (2011). 

http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/documentation_en.htm#5
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/documentation_en.htm#5
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