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Informace
o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR
ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS 82/06), 
aktuální analýza dopadů tohoto nálezu


I.
Zrušena byla Nálezem Ústavního soudu ČR tato ustanovení zákoníku práce:
§ 2 odst. 1 věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od zákoníku práce), 
§ 4 (princip delegace ustanovení občanského zákoníku), 
§ 18 ve slovech “§ 48, 49" (problematika odstoupení od smlouvy),
§ 20, 1. věta za středníkem ve slovech “to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (absolutní neplatnost právního úkonu),
§ 24 odst. 2 věta druhá (řešení nedohody více odborových organizací u KS), 
§ 278 odst. 1 ve slovech “u něhož nepůsobí odborová organizace" (informování, projednávání), 
§ 281 odst. 1 ve slovech “u něhož nepůsobí odborová organizace" (rada zaměstnanců), 
§ 282 odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve slovech “až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS),
§ 305 odst. 1 část věty prvé ve slovech “, u kterého nepůsobí odborová organizace" a věta druhá (vnitřní předpis),
§ 321 odst. 2 až 4 (odborová kontrola), 
§ 322 odst. 2 a 3 (závazný pokyn a zákaz práce v noci a práce přesčas).
Tato ustanovení Ústavní soud zrušil dnem, kdy bude Nález Ústavního soudu ČR Pl ÚS 82/06 (dále jen “Nález Ústavního soudu”) ve věci návrhů poslanců a senátorů Parlamentu ČR na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, publikován ve Sbírce zákonů.
Pokud jde o ostatní ustanovení napadená návrhy poslanců a senátorů Parlamentu ČR na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ústavní soud argumentaci uplatněné navrhovateli nepřisvědčil a napadená ustanovení nezrušil, tj. tato ustanovení zůstanou v platnosti v současném znění i poté, kdy bude uvedený Nález Ústavního soudu publikován ve Sbírce zákonů.
Komentář:
Účinky zrušení uvedených ustanovení zákoníku práce nastanou dnem vyhlášení Nálezu ústavního soudu ve Sbírce zákonů. Lze očekávat, že k vyhlášení Nálezu dojde v průběhu následujících jednoho až dvou měsíců. 
Do doby vyhlášení Nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, zůstávají uvedená zrušená ustanovení zákoníku práce platnou a účinnou součástí zákoníku práce a lze podle nich postupovat s příslušnými právními důsledky. 
Zpravodaj při odůvodňování Nálezu Ústavního soudu mj. uvedl, že není rolí Ústavního soudu poukazovat na drobnosti a dávat legislativě a zákonodárci rady, jak mají postupovat (tj. mj. též jak mají zákoník práce upravit, aby byl plně ústavně konformní). Legislativní souvislosti Nálezem zrušených ustanovení proto bude muset následně dořešit připravovaná věcná novela zákoníku práce, v níž bude účelné pokusit se upravit v zájmu zajištění ochrany zaměstnanců zejména některá dílčí oprávnění odborových organizací tak, aby mohly plnit svá základní práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 


II.
K jednotlivým zrušeným ustanovením zákoníku práce:
V § 2 odst. 1 se zrušují věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od zákoníku práce) pro rozpor s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny ústavních práv a svobod
Zpravodaj konstatoval, že zásadní námitky obou návrhů směřují sem. Nová úprava je obecně liberálnější než úprava předchozí. Z ústavněprávního hlediska je akceptovatelné, aby smluvní volnost účastníků nebyla neomezená, a to z důvodu respektování principu ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu. 
Při vymezení a formulaci ustanovení, která mají mít kogentní povahu, však zákonodárce podle názoru Ústavního soudu zjevně nedocenil, že zvolená koncepce představuje pro účastníky pracovněprávního vztahu v našich podmínkách zcela zásadní změnu. Účastníci (zejména zaměstnavatelé) pracovněprávních vztahů náhle nenacházejí vzor pro úpravu svých konkrétních vztahů, ale vyvstává jim nová nevyzkoušená povinnost zkoumat právo z hlediska, zda v obecné rovině připuštěné odchýlení se od konkrétního ustanovení zákona není zakázáno, a co víc, zda je tento případný zákaz paušální, či zda existuje toliko zákaz odchýlení se v neprospěch zaměstnance.
Právo se stává právem výkladovým a z tohoto pohledu je právo příliš komplikované a do značné míry i neurčité pro uživatele. V důsledku zvolené legislativní techniky lze na mnoha místech zákoníku práce jen velmi obtížně a neurčitě usuzovat na to, jaký zákaz chtěl vlastně zákonodárce vyjádřit. Tím zákonodárce narušil princip právní jistoty a princip srozumitelnosti, přehlednosti a jasnosti právního řádu, jak byl Ústavním soudem v jeho dosavadní judikatuře opakovaně formulován. V této souvislosti poukázal i na čl. 26 odst. 1  a čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterých lze na základě zákona výkon povolání či podnikání omezit, avšak při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková ustanovení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.
Ústavní soud poukázal na skutečnost, že zákonodárcem uplatněné řešení je výrazem opuštění principu delegace a přiklonění se k principu subsidiarity občanského zákoníku. Při posuzování Ústavním soudem proto obstála ta část napadeného ustanovení, která je totožná jako v občanském zákoníku. 
Ústavní soud zrušil věty 2, 3 a 5 tohoto ustanovení vzhledem k tomu, že výčtová metoda není vždy vhodným řešením, dochází při jejím použití k chybám v obou směrech. Ústavní soud konstatoval, že je třeba umožnit určitou míru volné úpravy. Kogentnost, která zajišťuje uplatnění veřejnoprávních prvků v zákoníku práce, po zrušení těchto vět poplyne přímo z povahy ustanovení uvedených v těchto větách. Věta pátá je podle názoru Ústavního soudu nadbytečná, protože zákoník práce obsahuje výčet kogentních ustanovení, od kterých se účastníci nemohou odchýlit, v § 363 odst. 2.
Komentář:
Zrušení se týká podle vyjádření zpravodaje § 2 odst. 1, s výjimkou věty první a čtvrté, včetně dovětku ve prospěch zaměstnance. Ve svých důsledcích zvyšuje oproti současnému stavu náročnost při aplikaci zákoníku práce, zejména pokud půjde o subsidiárně používaná ustanovení občanského zákoníku.
Jde o zásadní zásah do koncepce napadeného ustanovení a do koncepce zákoníku práce, který sám o sobě neodstraní výkladové problémy související s vymezením právního rámce odchylek od úpravy uvedené v zákoníku práce a nezvýší odkazem na výklad práva soudem proklamovanou seznatelnost práva a právní jistotu účastníků pracovněprávních vztahů. 
Vzhledem k tomu, že samo výčtové ustanovení § 363 odst. 2 zákoníku práce nebylo návrhy na zrušení některých ustanovení zákoníku práce napadeno, bude účelné v této souvislosti usilovat o jeho doplnění. I z vyjádření zpravodaje Ústavního soudu je patrné, že soud má za to, že v něm jsou chyby (uvedl poněkud nekonzistentně s předchozím poznatkem, že výčtová metoda není vždy vhodná, že v § 363 odst. 2 existuje kompletní výčet ustanovení, od nichž se účastníci pracovněprávních vztahů nemohou odchýlit, a že bude věcí výkladu, popřípadě soudního rozhodování, určit v konkrétním případě podle povahy konkrétního ustanovení jeho kogentní nebo dispozitivní charakter). 
Ve smyslu dalšího výkladu předneseného zpravodajem při jednání Ústavního soudu ke stanovení kogentnosti jednotlivých ustanovení zákoníku práce a ke vztahu obecné soukromoprávní úpravy obsažené v občanském zákoníku k zvláštní právní úpravě obsažené v zákoníku práce, by bylo legislativně účelné přes všechny nevýhody takového řešení zpřesnit taxativním výčtem zejména rozsah použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy u některých institutů. Tím by došlo ke zpřesnění zvláštní právní úpravy obsažené v zákoníku práce (tj. i omezení subsidiarity občanského zákoníku) a k odstranění některých výkladových pochybností o kogentním či dispozitivním charakteru dotčených ustanovení zákoníku práce. 
Nově bude § 2 odst. 1 znít:
	“(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení není dále možné od úpravy účastníků pracovněprávních vztahů, od ustanovení, která odkazují na použití občanského zákoníku, a není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, v náhradě škody. Odchýlení není také možné od ustanovení ukládajících povinnost, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích nemohou být upravena odchylně od tohoto zákona v případech uvedených v § 363 odst. 2.”.	
 § 4 se zrušuje (princip delegace ustanovení občanského zákoníku) 
Ústavní soud námitkám vůči principu delegace vyhověl, protože neshledal tento princip v zákoníku práce za upravený v souladu s principy právního státu. Zde použitá metoda delegace zpřetrhala základní funkční vazby k základnímu právu soukromému, kdy zvláštní soukromoprávní předpis (zákoník práce) má sice zásadně přednost, ale pokud neupravuje určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava obsažená v občanském zákoníku, která platí obecně subsidiárně vůči ostatním soukromoprávním odvětvím. Metoda delegace použitá v § 4 zákoníku práce podle Ústavního soudu subsidiární uplatnění občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích podstatně omezila. Mohla by nastat nejistota, jakým právem by se konkrétní vztah řídil, která neodpovídá principu předvídatelnosti důsledků právní úpravy právního předpisu, a proto Ústavní soud návrhu na zrušení uvedeného ustanovení vyhověl.
Komentář:
Zrušení § 4 představuje nejvážnější právní zásah do koncepce nového zákoníku práce, která založila vztah zákoníku práce a občanského zákoníku práce na principu delegace. Uvedeným krokem Ústavního soudu se tento vztah zásadně mění na vztah subsidiarity, tj. občanský zákoník bude v oblasti pracovněprávních vztahů používán ve všech případech, kdy nebude obsahovat zákoník práce vlastní zvláštní právní úpravu (odchylnou od obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku práce) nebo kdy tato zvláštní právní úprava bude nedostatečná.
To podstatným způsobem zasahuje do aplikace zákoníku práce, když bude třeba zajistit na straně všech jeho uživatelů k jeho správné aplikaci získání podstatně hlubších znalostí občanského zákoníku, tj. nejen těch ustanovení, na která výslovně již dnes zákoník práce odkazuje (tato ustanovení občanského zákoníku, která jsou např. taxativně uvedena v § 12, 18 či 28 zákoníku práce, se s ohledem na povahu uvedených ustanovení zákoníku práce stávají součástí zvláštní úpravy obsažené v příslušných ustanoveních zákoníku práce a vylučují použití jiných (dalších) ustanovení občanského zákoníku v daných případech).
V jiných případech, kde zvláštní úpravu zákoník práce neobsahuje, přichází v úvahu použití ustanovení občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích bez omezení. Je zřejmé, že v praxi nebude uplatnění těchto pravidel jednoznačné a bude docházet k mnoha pochybnostem, jak ostatně vyplývá i z komentáře zpravodaje Ústavního soudu k následujícímu bodu. To může ve svých důsledcích výrazně zhoršit jak právní jistoty zaměstnanců, tak seznatelnost práva, jíž se jak navrhovatelé, tak Ústavní soud dovolávají, zejména v důsledku skutečnosti, že princip subsidiarity občanského zákoníku je “roubován” na text zákona, který byl formulován původně na základě delegačního principu. 
Tyto nedostatky lze částečně zmírnit při případné novelizaci zákoníku práce, kde by měly odbory usilovat o co nejpřesnější zvláštní úpravu a ponechání prostoru pro subsidiární používání zákoníku práce v oblasti pracovněprávních vztahů pouze tam, kde je to důvodné.
 Bezprostředně po vyhlášení Nálezu US však existují i takové právní názory, které mají za to, že dokud zákoník práce výslovně neupraví vztah k občanskému zákoníku, neboť po zrušení § 4 tato výslovná úprava vzájemného vztahu neexistuje, nelze pouze na základě odůvodnění ÚS dovozovat, že občanský zákoník je subsidiární k zákoníku práce. Tyto názory se opírají o to, že právní předpisy např. obchodní zákoník výslovně upravují své vzájemné vztahy tj. mezi obecnou právní úpravou a zvláštní právní úpravou, která má přednost před úpravou obecnou. Z toho pak se dovozuje, že do té doby, než další novela zákoníku práce jasně tento vztah vymezí, je zákoník práce ve vztahu k občanskému zákoníku samostatnou právní úpravou, která v některých svých ustanoveních připouští použití některých ustanovení občanského zákoníku.
Je tedy zřejmé, že v této zásadní otázce nález ÚS ve svém výroku nedává jednoznačnou odpověď na postavení zákoníku práce ve vztahu k občanskému zákoníku.  
V § 18 se zrušují slova “§ 48, 49" (problematika odstoupení od smlouvy, zejména od pracovní smlouvy)
Ústavní soud konstatoval, že použití institutu odstoupení od smlouvy s sebou nese vysokou míru sociální nejistoty, narušení zásady stability aj. Takovou úpravu by bylo nutné provést velmi přesně, jako tomu bylo např. v předchozím zákoníku práce, který použití odstoupení od smlouvy v pracovněprávních vztazích jednoznačně vymezil – nynější pouhý odkaz na občanský zákoník je ústavně neakceptovatelný. Ústavní soud chápe mezeru v právní úpravě jako uznatelnou, pokud ji nelze ústavně konformním způsobem odstranit. K tomu je však třeba pozitivní akce zákonodárce – to se týká právě problematiky § 18. 
Podstata právní jistoty spočívá v tom, že se každý může spolehnout na seznatelnost práva a předvídatelnost soudního rozhodnutí – to zde splněno není a je proto narušena právní jistota. Proto Ústavní soud návrhu na zrušení části ustanovení § 18 vyhověl.
Komentář:
Nález Ústavního soudu v této otázce směřuje správným směrem a odstraňuje výkladové problémy, které se v praxi ojediněle vyskytly. Ústavní soud ve svém odůvodnění zrušení uvedeného odkazu na ustanovení občanského zákoníku akceptoval stanovisko ČMKOS, že ustanovení občanského zákoníku nemohou být v pracovněprávních vztazích aplikována v rozporu kogentními normami zákoníku práce a se zásadami, které jsou pracovnímu právu vlastní, a že si proto strany pracovní smlouvy nemohou sjednat možnost odstoupení od pracovní smlouvy podle § 48 občanského zákoníku s ohledem na kogentní charakter právní úpravy skončení pracovního poměru. 
Nově bude § 18 znít:
“§ 18
Právní úkony se řídí § 34 až 39, § 40 odst. 3 až 5, § 41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku. Smlouva podle § 51 občanského zákoníku však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.”.

V § 20 se zrušuje 1. věta za středníkem ve slovech “to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr” (absolutní neplatnost právního úkonu),
Ústavní soud konstatoval, že nelze použití relativní či absolutní neplatnosti právních úkonů považovat za protiústavní. Slova “sám způsobil” nejsou aplikovatelná ve smyslu “způsobil výlučně sám”. Je to zpravidla zaměstnavatel, kdo je v právu znalejší a orientovanější. Relativní neplatnosti nesvědčí, jestli některé smlouvy jsou postihovány absolutní neplatností – zpravodaj zdůraznil, že je třeba se vyhnout faktickým pracovněprávním vztahům, a proto je i zde přes vady, které tu jsou, nutno ponechat neplatnost relativní – proto Ústavní soud zrušil pouze část ustanovení upravující absolutní neplatnost.
Komentář:
Nově bude § 20 znít:
“§ 20
	Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. ; to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků.”.
V § 24 odst. 2 se zrušuje věta druhá (řešení nedohody více odborových organizací u KS) 
Ústavní soud konstatoval, že nejdůležitějším právem odborů je právo na kolektivní vyjednávání k zajištění sociálního smíru prostřednictvím mechanismu sociální komunikace a demokratického řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Z principu rovnosti vyplývá, že ve vztahu k tomuto právu nesmí být žádná odborová organizace diskriminována. Navržené řešení konfliktu nelze z ústavního hlediska akceptovat, a proto soud k námitce navrhovatele pro rozpor s čl. 27 odst. 2 Listiny napadené ustanovení zákoníku práce zrušil.
Komentář:
Jde o opatření, které ovlivní  negativně kolektivní vyjednávání, zejména o mzdách a platech. Právní úprava se v důsledku Nálezu Ústavního soudu vrací do podoby platné za účinnosti starého zákoníku práce se všemi problémy, k nimž předchozí právní úprava v praxi vedla. 
S ohledem na to, že od ustanovení § 24 odst. 2 není podle § 363 odst. 2 možné se odchýlit, bude možné kolektivní smlouvu uzavřít platně pouze v případě, že s tím budou souhlasit všechny odborové organizace působící u zaměstnavatele. Jedinou další alternativou je tzv. dohoda o jiném postupu uzavřená mezi odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele a zaměstnavatelem, jejímž obsahem je úprava jiného postupu při kolektivním vyjednávání (např. že kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance uzavře pouze některá z odborových organizací, popř. že každá odborová organizace bude se zaměstnavatelem uzavírat vlastní kolektivní smlouvu). V případě “jiného postupu” je však vždy nutné zohlednit zásadu zákazu diskriminace, pokud jde o zaměstnance
Nově bude § 24 odst. 2 znít:
	“(2) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi; odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Jestliže se odborové organizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, které mají největší počet členů u zaměstnavatele.”.
V § 278 odst. 1 se zrušují slova “u něhož nepůsobí odborová organizace" (informování, projednávání) 
V § 281 odst. 1 se zrušují slova “u něhož nepůsobí odborová organizace" (rada zaměstnanců)
V § 282 odst. 1 se zrušuje písm. c) a odst. 2 ve slovech “až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS) 
K bodům 6 až 8:
Ústavní soud konstatoval, že uvedená ustanovení se týkají všech zástupců zaměstnanců. Rady zaměstnanců nemají ani právní subjektivitu, ani právo kolektivně vyjednávat, česká právní úprava jednoznačně upřednostňuje odborové organizace, rada zaměstnanců je jen alternativou pro případ, kdy odbory nepůsobí – zaměstnanci tedy nemají možnost výběru pro realizaci práva na projednávání a informace, je jim vnucována jediná možnost, odborová organizace, a to i při existenci organizace složené ze tří osob
I zde je na místě použití principu proporcionality, a proto ve svém nálezu Ústavní soud dospěl k úsudku, že z hlediska rovnosti i potřebnosti zákonem použité řešení neobstojí – nepřímo nutí zaměstnance k založení odborové organizace bez ohledu na jejich skutečnou vůli, a proto je v rozporu s ústavou. Z uvedeného důvodu byla napadená ustanovení zákoníku práce zrušena.
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bude v České republice zaveden tzv. duální systém zastupování zaměstnanců, který ve svých důsledcích směřuje v podmínkách České republiky k oslabení pozice odborů. Bude zapotřebí se zaměřit tam, kde budou rady zaměstnanců vedle odborových organizací vznikat, na zajištění výrazného zastoupení odborářů v jejich složení tak, aby mohly být plně využity ve prospěch obhajoby zájmů zaměstnanců. 
Jejich prostřednictvím bude možné získat od zaměstnavatelů rovněž prostředky na činnost spojené s informováním a projednáváním, seznamovat zaměstnance s odborovou činností, smyslem odborové organizovanosti, popř. prosazovat na jednáních rady zaměstnanců se zaměstnavatelem odborové názory a požadavky týkající se zejména oblasti odměňování, pracovních podmínek či zaměstnaneckých benefitů.
Ustanovení § 278 odst. 1 mělo svůj smysl v situaci, kdy tzv. volení zástupci zaměstnanců nemohli být ustaveni u zaměstnavatele, u kterého působí odborová organizace. Po zásahu Ústavního soudu je toto ustanovení ve vztahu k § 276 odst. 1 duplicitní a zbytečně vyvolává dojem, že by rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP měli být k zajištění práva na informace a projednání voleni vždy. Podle § 276 odst. 1 mají zaměstnanci právo na informace a projednání přímo, nepůsobí-li u zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, tj. odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP. Tam, kde již působí odborová organizace, je tedy právo na informace a projednání zajištěno jejím prostřednictvím a současně zákon již nezakazuje ustavit i jiný druh zástupců zaměstnanců. V rámci navazujících legislativních prací by bylo vhodné § 278 odst. 1 zrušit.
Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu k ustanovením uvedeným v bodech 6 až 9, budou uvedená ustanovení zákoníku práce znít:
§ 278 odst. l: 
“(1) K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměstnanci zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace, zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 281.”.
§ 281 odst. 1:
	“(1) Radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je možné zvolit u zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace. Rada zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15 členů. Počet členů je vždy lichý. Celkový počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací; je možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců. Počet členů rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání s volební komisí ustavenou podle § 283 odst. 2.”.
§ 282 odst. 1 a 2:
	“(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaniká dnem
a) uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak,
b) kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.
c) uzavření podnikové kolektivní smlouvy.
	(2) Jestliže u zaměstnavatele působí rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a začne u něj působit odborová organizace, plní zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči všem zástupcům zaměstnanců až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti.”.
V § 305 odst. 1 se zrušuje část věty prvé ve slovech “, u kterého nepůsobí odborová organizace" a věta druhá (vnitřní předpis),
Ústavní soud konstatoval, že úprava týkající se vnitřního předpisu byla napadena pro omezení vlastnického práva. Poukázal na skutečnost, že ze současné dikce vyplývá, že když u zaměstnavatele působí odborová organizace, o níž ani zaměstnavatel neví, mohl by zaměstnavatel vydat vnitřní předpis, aniž by věděl, že tento předpis je neplatný, a není tedy v takovém případě schopen zajistit soulad vnitřního právního předpisu s právním předpisem, k němuž ho zákon zavazuje. 
Ústavní soud akceptoval názor navrhovatelů, že tu existuje rozpor s vlastnickým právem, a též s ohledem na skutečnost, že je třeba minimalizovat zásahy v případě kolize více práv, napadenou část ustanovení zrušil.
Komentář:
Změnou provedenou v § 305 odst. 1 zákoníku práce Ústavní soud oslabuje kolektivní vyjednávání, jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů smluvní svobody v pracovněprávních vztazích.
Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu bude § 305 odst. 1 zákoníku práce znít:
“(1) U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace, může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Vnitřní předpis může stanovit práva podle věty první také tehdy, jestliže to na něj bylo kolektivní smlouvou přeneseno. Vnitřní předpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům.”.
V § 321 se zrušují odstavce 2 až 4 (odborová kontrola) 
Ústavní soud vyhověl námitkám navrhovatelů s ohledem na skutečnost, že odborům byla napadenými ustanoveními svěřena činnost, která patří státní správě. Takové oprávnění odborů však nelze podle názoru Ústavního soudu dovodit z žádné úmluvy, není proto ani žádný rozumný důvod. Pokud jde o dodatkový protokol k Evropské sociální chartě, nelze z něj dovodit možnost odborů kontrolovat celou oblast pracovněprávních vztahů. Součástí svobody sdružování takové právo rovněž není. Kontrolní pravomoc odborů je proto neproporcionální, byla by tím narušena rovnost i zasaženo do vlastnického práva. Tímto postojem soudu však nebude dotčeno právo na informace v oblasti BOZP. 
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bylo zrušeno právo odborových organizací vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Je zřejmé, že v důsledku tohoto kroku se zhorší výkon kontrolní činnosti v této oblasti, kde se již dnes negativně projevuje nedostatečné personální vybavení orgánů inspekce práce a s tím související velmi omezená kapacita pro výkon jejich kontrolní činnosti.
Tyto otázky bude proto třeba řešit v rámci kolektivního vyjednávání s odvoláním na Nálezem Ústavního soudu nedotčenou povinnost odborových organizací dbát o dodržování výše uvedených právních předpisů (zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů - § 321 odst. 1). Nález Ústavního soudu umožnil zaměstnavateli upravovat tyto otázky vnitřním předpisem, aniž by vzal v úvahu zájmy zaměstnanců.
Význam zajištění zrušených oprávnění odborových organizací však vyžaduje využití všech odborových oprávnění k jejich prosazení do kolektivních smluv.
Současně bude nutné prohloubit spolupráci s inspektoráty práce a obracet se na ně v případě porušování pracovněprávních předpisů. Výkon odborové kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů napomáhal předcházet tomu, aby orgány inspekce práce při svých kontrolách zjistily nějaká pochybení a mohly uložit finanční postih. Tento argument by mohl být motivací pro smluvní ujednání týkající se kontrolních oprávnění odborových organizací, jejichž účelem by byla zejména prevence.
Nově bude § 321 zákoníku práce znít:
“§ 321
(1) Odborové organizace dbají o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.
(2) Odborové organizace mají právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním právních předpisů uvedených v odstavci 1, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí zajistit
	vstup na svá pracoviště,

předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly,
podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace vykonávající kontrolu.
 (3) Týká-li se kontrola osobních údajů zaměstnance, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního zákona 49) , je možné údaje poskytnout jen s předchozím souhlasem zaměstnance.
 (4) V objektech důležitých pro obranu státu mohou vykonávat tuto kontrolu jen ty odborové organizace, kterým je podle zvláštních předpisů povolen vstup do takových zařízení.”.
V § 322 se zrušují odstavce 2 a 3 (závazný pokyn, zákaz práce přesčas a v noci) 
	Ústavní soud konstatoval, že kontrola odborů v oblasti BOZP je součástí obhajoby sociálních práv zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky, a proto by zaměstnanci měli by mít právo kontrolovat BOZP. Ústavní soud zdůraznil, že toto právo má v naší zemi svoji velkou tradici již od první republiky – je to tedy právo tradiční a ani deformace z 50 let na tomto charakteru uvedeného práva nic nemění. Zrušení tohoto práva odborů by znamenalo popření smyslu jejich existence a učinily by z nich pouhý diskusní klub – proto Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení ustanovení § 322 odst. 1 a 4 zákoníku práce. 
Ústavní soud však v návaznosti na svůj nález uvedený v bodě 10 konstatoval, že právo odborů zakázat další práci je již neproporcionální, protože dosažení tohoto cíle je zajištěno již na základě postupu odborů a zaměstnavatele podle ustanovení odstavce 1 - proto byly Ústavním soudem zrušeny odstavce 2 a 3. Ústavní soud však v této souvislosti konstatoval, že zaměstnavatel musí na základě § 322 odst. 1 bezprostředně reagovat na upozornění odborů v otázce porušení povinností v oblasti BOZP a zabránit tak sám bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě ohrožení BOZP. 
Komentář:
Nálezem Ústavního soudu bylo zrušeno právo odborových organizací vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním právních předpisů uvedených v § 321 odst. 1 zákoníku práce, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv, s výjimkou kontroly nad stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů, která bude i nadále odbory vykonávána a její náklady hrazeny státem.
Zde však odňal Ústavní soud odborům účinné nástroje, které sloužily k ochraně života a zdraví zaměstnanců při jejich bezprostředním ohrožení (požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci, a právo zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců).
Na druhé straně Ústavní soud konstatoval, že zaměstnavatel musí bezprostředně reagovat na upozornění odborů v otázce porušení povinností v oblasti BOZP na základě § 322 odst. 1 a zabránit tak sám bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě ohrožení BOZP. Bude účelné usilovat o legislativní zpřesnění znění § 322 odst. 1 v duchu názoru vysloveného zpravodajem při jednání Ústavního soudu, popř. o zapracování podmínek součinnosti zaměstnavatelů s odborovými organizacemi do kolektivních smluv.
Ústavně přijatelné řešení představoval pozměňovací návrh zpracovaný ČMKOS a předložený při projednávaní návrhu zákoníku práce v poslanecké sněmovně. Tento návrh zachovával oprávnění odborové organizace s tím, že ta by pouze požadovala po zaměstnavateli přerušení práce, avšak nikoli prostřednictvím tzv. závazného pokynu, z čehož vyplývá, že by bylo odpovědností zaměstnavatele, jak se v dané situaci zachová. Tento (nebo obdobný) návrh § 322 odstavec 2 a 3 může být předložen v rámci novelizace zákoníku práce směřující k zapracování Nálezu Ústavního soudu do zákoníku práce:
	“(2) Odborové organizace jsou oprávněny na zaměstnavateli požadovat
odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zastavení další práce,
zastavení práce přesčas a práce v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
	(3) O závadách podle odstavce 2 jsou odborové organizace povinny neprodleně vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních právních předpisů.”.
Po změnách, které vyplývají z Nálezu Ústavního soudu bude § 322 zákoníku práce znít:
“§ 322
(1) Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí
zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,
zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky,
zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy,
zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,
umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
(2) Odborové organizace jsou oprávněny 
	požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci,

zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
 (3) O opatřeních provedených podle odstavce 2 jsou odborové organizace povinny neprodleně vyrozumět příslušný orgán kontroly podle zvláštních právních předpisů 36) . Požádá-li o to zaměstnavatel orgán inspekce práce, je tento orgán povinen přezkoumat opatření odborové organizace; až do jeho rozhodnutí platí opatření odborové organizace.
 (4) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát.”.  


