
Vystoupení místopředsedy OS KOVO Libora Dvořáka na TK k tématu – odvětvový 

sociální dialog v kovoprůmyslu ČR dne 23.3.2017 

 

Rada OS KOVO na svém včerejším a dnešním zasedání mj. projednávala materiál „Závěrečná 

zpráva o kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně“. V návaznosti na 

přednesené informace o neochotě většiny zaměstnavatelských svazů vyjednávat a uzavírat 

tyto KS bylo schváleno, aby OS KOVO prostřednictvím této tiskové konference informoval 

média a veřejnost o skutečnosti, jak zaměstnavatelské svazy přistupují k sociálnímu dialogu 

na odvětvové úrovni. V úvodu je třeba zmínit, že OS KOVO prostřednictvím svých 612 ZO a 

45 SČ působí u 861 zaměstnavatelů v kovoprůmyslu i jeho navazujících oborech především 

v odvětvích strojírenského, leteckého, automobilového a elektrotechnického průmyslu, dále 

v odvětví ocelářství a metalurgie a v neposlední řadě ve středním odborném školství.  OS 

KOVO zastupuje 313 500 zaměstnanců.  

Uvedená hlavní odvětví kovoprůmyslu reprezentují zaměstnavatelské svazy, které sdružují 

jednotlivé podnikatelské subjekty.   

V ČR je kolektivní vyjednávání upraveno částečně zákonem o kolektivním vyjednávání a 

částečně zákoníkem práce.  Tyto právní normy rozlišují kolektivní vyjednávání na podnikové 

úrovni, završené uzavřením podnikové kolektivní smlouvy ale také na úrovni 

zaměstnavatelských a odborových svazů, završené kolektivními smlouvami vyššího stupně.   

Zde hodnotíme velmi kladně přístup Elektrotechnické asociace ČR a Asociace leteckých 

výrobců, se kterými OS KOVO pravidelně sjednává a uzavírá KSVS. 

V působnosti OS KOVO se v minulých letech dařilo KSVS uzavírat kromě odvětví 

strojírenství, kde byla KSVS uzavřena naposledy v roce 1997. V automobilovém průmyslu je 

již dlouhé roky (od roku 2000) v působnosti pouze dohoda o spolupráci a KSVS se zde již 

nevyjednává od roku 1993. V ocelářství a metalurgii se v současnosti zaměstnavatelé brání 

uzavření čehokoliv na úrovni odvětví, stejně tak, jako v letošním roce poprvé i v odvětví 

odborného a učňovského školství. 

Konkrétně se jedná o tyto zaměstnavatelské svazy, které mají ke kolektivnímu vyjednávání 

negativní přístup. Jde o Svaz sléváren ČR, o Odvětvový svaz hutnictví a železa, o Sdružení 

automobilového průmyslu a o Sdružení učňovských zařízení. 

I přesto, že OS KOVO postupoval dle zákona o KV a ZP, je společným bodem všech těchto 

zaměstnavatelských svazů argument, že nemají mandát k vyjednávání KSVS od svých členů a 

tudíž ani nejsou ochotni zasednout k vyjednávacímu stolu. U Sdružení automobilového 

průmyslu je tento odpor ještě povýšen o tvrzení, že není zaměstnavatelským svazem a na 

postup OS KOVO dle zákona o KV reagoval podáním rozkladu a posléze i správní žalobou 

k Městskému soudu v Praze proti MPSV ohledně určení zprostředkovatele. OS KOVO je 

přesvědčen a zastává stejný názor jako MPSV, že za situace, kdy se určitá skupina 

zaměstnavatelů sdruží za účelem prosazování společných zájmů na všech dostupných 

úrovních, je očekávatelné, že se s takovou skupinou zaměstnavatelů pokusí odborový svaz 



zahájit kolektivní vyjednávání. V případě přijetí shora uvedeného formalistického přístupu 

zaměstnavatelských svazů by bylo pro tyto organizace velmi snadné vyhnout se v případě 

potřeby kolektivnímu vyjednávání, resp. případným následným nátlakovým akcím plynoucím 

z kolektivního sporu, a tím dosáhnout stavu, kdy by mohly vést sociální dialog zcela bez 

rizika vzniku sporu, neboť by se v případě potřeby mohly přestat označovat jako organizace 

zaměstnavatelů. 

OS KOVO je přesvědčen nejenom z tohoto stručného popisu komunikace se 

zaměstnavatelskými svazy, že tyto subjekty nerespektují platnou legislativu ČR, konkrétně již 

zmíněný zákon o kolektivním vyjednávání a zákoník práce, podle kterých se mají k 

předloženému návrhu KSVS vyjádřit s konkrétním sdělením, která ustanovení návrhu KSVS 

nepřijaly a druhé smluvní straně mají poskytovat požadovanou součinnost. Toto je ze strany 

zmíněných svazů ignorováno s poukazem, že jejich členové jim nedali ke kolektivnímu 

vyjednávání pověření. Tento argument je však ve vztahu ke zmíněné legislativě zcela 

irelevantní, jelikož ho příslušná legislativa neřeší.  

OS KOVO v současné době vyčká na rozhodnutí soudu, a následné kroky budou orgány OS 

KOVO připravovat jak na základě tohoto rozhodnutí, tak v souladu s pracovněprávní 

legislativou ČR.  O těchto krocích bude OS KOVO média a veřejnost informovat, tak jak 

budou v následném čase aktuální. 

 


