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Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
k návrhům ČMKOS na doplnění vládního návrhu zákona, kterým se mění 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
a další související zákony (sněmovní tisk č. 903) 

 
 
Podoba zákoníku práce tak, jak byla přeložena vládou ČR, byla výsledkem velmi složitých 
jednání mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v rámci standardního připomínkového 
řízení. Těch se účastnil zástupci všech čtyř sociálních partnerů (Svazu průmyslu a doprav, 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českomoravské konfederace 
odborových svazů a Asociace samostatných odborů) a zástupci Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR. 
 
Tato komplikovaná a dlouhá jednání skončila velmi křehkým sociálním smírem, protože každá 
ze stran musela přistoupit na celou řadu bolestivých kompromisů. Výsledkem pak bylo znění 
novely zákoníku práce, které bylo akceptováno všemi sociálními partnery.  
 
Právě z důvodu velmi složitých jednání byla uzavřena gentlemanská dohoda mezi všemi 
sociálními partnery, že ani jedna ze stran nebude iniciovat předkládání pozměňovacích návrhů 
v Parlamentu ČR. Bylo to logické, protože předložení jakéhokoli dodatečného návrhu by 
nemohlo být projednáno s ostatními sociálními partnery a vedlo by tedy k porušení křehkého 
sociálního smíru. 
 
Českomoravská konfederace odborových svazů tuto dohodu porušila. Jimi iniciované 
pozměňovací návrhy navíc obsahují ustanovení, která jsou pro zaměstnavatele naprosto 
nepřijatelná. Jde např. o požadavek na stejnou výši odměňování ve veřejných a 
soukromých lůžkových zdravotnických zařízeních (viz samostatné stanovisko), navýšení 
odstupného při výpovědi až na pětinásobek výdělku, nebo nutnost vyžádat si souhlas 
odborové organizace s najímáním agenturních zaměstnanců. 

Z našeho pohledu je nepřípustně, aby takto rozsáhlé změny zákoníku práce byly přijaty bez 
projednání s ostatními sociálními partnery. Vyzýváme proto poslance Parlamentu ČR, aby 
zamítli veškeré pozměňovací návrhy předložené ČMKOS, a zároveň apelujeme, aby 
nepřijímali žádné pozměňovací návrhy k novele zákoníku práce. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR  


