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ÚVOD 

 
 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 31/2015-131 vyhlásený na verejnom 

zasadnutí dňa 16. marca 2016 označil ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 2 a 11 ZoKV za rozporné s 
čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení, ako aj v rozpore s čl. 6 
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V dôsledku tejto skutočnosti a 
v zmysle predvídaného postupu v čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky prišlo k príprave 
novelizácie ZoKV, ktorý má predmetné ustanovenia ZoKV uviesť do súladu s Ústavou 
Slovenskej republiky.  

 
Novela ZoKV bola schválená dňa 20. júna 2017 Národnou radou Slovenskej republiky a 

publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 183/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2017.  
 
Novela ZoKV významným spôsobom mení doterajší spôsob rozširovania záväznosti 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, keďže jej vlastné princípy sú založené na definovaní 
relevantných hmotnoprávnych i procesnoprávnych podmienok, ktoré sú kladené tak na 
samotných sociálnych partnerov, ktorí uzatvárajú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, tak na 
samotný výsledok procesu kolektívneho vyjednávania v podobe konštituovania tzv. 
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, či proces podania žiadosti o zverejnenie 
oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ako nového 
spôsobu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Spolu s vymedzením 
kritérií, ktoré musí spĺňať kolektívna zmluva vyššieho stupňa, aby mohla byť považovaná za 
tzv. reprezentatívnu kolektívnu zmluvu a následne vstúpiť do procesu rozširovania záväznosti 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v zmysle nového ustanovenia § 9a a § 9b ZoKV v znení 
zákona č. 183/2017 Z. z., novela nad rámec záverov nálezu Ústavného súdu SR ustanovuje nový 
spôsob tvorby zoznamu zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV ako obligatórnej 
prílohy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV, resp. zavádza 
povinnosť zmluvných strán v prípade uzatvorenia dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa obsiahnuť v ňom aj aktualizovaný zoznam zamestnávateľov v zmysle § 5 ods. 2 písm. a) 
ZoKV, čo nebolo v aplikačnej praxi obvyklé.  
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ZÁKON 

o kolektívnom vyjednávaní 

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní bol zmenený zákonom č. 183/2017 Z. z. 

 

Zákon č. 183/2017 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2017. 

_____________________________________________________________ 
 
Znenie novelizovaných ustanovení zákona a komentárov k nemu (sú uvedené len odseky, ktorých sa novela dotkla, 

resp. nové odseky): 

 
Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv 

 

§ 4 (Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv) 

 

(1) Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú 
a) uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo 

oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, 
prípadne zástupcami ich organizácií, 

b) doložené zoznamom zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. a) zamestnávateľov, 
za ktorých boli uzatvorené, ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, okrem 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. d); zoznam 
zamestnávateľov obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód 
štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa podľa 
osobitného prepisu.4aa) 

(2) Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá 
a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva 

vyššieho stupňa. 

(3) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie; kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa sa uzatvára pre časť odvetvia, ak sa na uzatvorení kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre časť odvetvia dohodli zmluvné strany. Kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa obsahuje označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, 
pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Označením 
odvetvia podľa druhej vety je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa 
osobitného predpisu4aa) na úrovni divízie. Označením časti odvetvia podľa druhej vety 
je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu4aa) na 
úrovni skupiny. 
__________ 
4aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza 

štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú.v. EÚ L 393, 
30.12.2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 259/2008 z 11. marca 2008 (Ú.v. 
EÚ L 97, 9.4.2008). 
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Doplnenie/úprava komentára (str. 69): 

I.  Formálne náležitosti platnosti kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

 

7. Vo vzťahu k doloženiu zoznamu zamestnávateľov ako obligatórnej súčasti kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa (hmotnoprávna podmienka platnosti kolektívnej zmluvy) novela ZoKV 
mení slovné spojenie „zamestnávateľov, za ktorých bola uzatvorená” v dôsledku nového 
spôsobu tvorby zoznamu zamestnávateľov, ktorí budú zaradení do zoznamu zamestnávateľov 
v zmysle novelizovaného § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV. Novokoncipovaný spôsob tvorby zoznamu 
zamestnávateľov zavádza rozlišovanie medzi jednotlivými zamestnávateľmi, ktorí 

 sú členskými organizáciami organizácie zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu 

vyššieho stupňa uzatvorila s vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, a to najmä vo 
väzbe na pôsobenie odborových organizácii združených v odborovej organizácii, ktorá je 
druhou zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, o ktorej uzatvorenie v 
predmetnom prípade ide, resp. vo väzbe na zhodu kódu štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny takéhoto zamestnávateľa s kódom 
klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré je 
uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa.  

8. V porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom ZoKV do 1. septembra 2017 tak nie je 
členstvo zamestnávateľa v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa za stranu zamestnávateľov uzatvára, primárnym a jediným predpokladom pre 
zaradenie zamestnávateľa do zoznamu zamestnávateľov ako prílohy kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, ale musí k tomuto členstvu zamestnávateľa v zamestnávateľskej organizácii 

pristúpiť i ďalšia z právotvorných skutočností uvedených v § 5 ods. 2 písm. a) bod 1 alebo bod 
2 ZoKV. 

9. Z aplikačnej praxe vyplynul problém uvádzania zoznamu zamestnávateľov aj do 
dodatkov, ktoré sú uzatvárané ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa. Hoci ani novela ZoKV 
explicitne nestanovuje povinnosť zmluvných strán uviesť v prípade uzatvárania dodatku ku 
kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa aktualizovaný zoznam zamestnávateľov vytvorený v 
zmysle pravidiel podľa § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV, túto povinnosť zmluvných strán možno 
nepriamo vyvodiť z novelizovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZoKV. Ten v súvislosti s vymedzením 
pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa ustanovuje kritériá vzťahujúce sa 
bezprostredne na týchto zamestnávateľov uvedených v prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa a v súvislosti s tým v § 7 ods. 4 ZoKV uvádza, že predmetné kritériá sa primerane 

vzťahujú aj na dodatky k reprezentatívnym kolektívnym zmluvám. Za predpokladu, že bude 
chcieť jedna alebo obe zmluvné strany aby aj dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 
zaväzoval ostatných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, budú môcť byť kritériá 
pre posúdenie takéhoto (reprezentatívneho) dodatku k reprezentatívnej kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa aplikované iba v prípade, ak tento dodatok bude obsahovať aj zoznam 
zamestnávateľov vo svojej prílohe. Uvedený zoznam môže byť identický s pôvodným 
zoznamom zamestnávateľov uvedeným v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ku ktorej je 
dodatok uzatváraný, ale môžu v ňom byť aj zmeny (napr. vstup alebo výstup zamestnávateľa z 
organizácie zamestnávateľov v priebehu doby platnosti a účinnosti kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, a to najmä za ustálenej praxe, kedy je platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy 
dohodnutá na dlhšiu dobu  ako je doba  jedného roka).  
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10. Uvedenie zoznamu zamestnávateľov v dodatku uzatváranom ku kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa vyplýva i z novelizovaného ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV, keď je v 
procese posudzovania reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy potrebné aplikovať princíp 
zamestnávania väčšieho počtu zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí sú členmi 
zamestnávateľskej organizácie a pre ktorých bola uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa a táto následne vstupuje do procesu posudzovania jej reprezentatívnosti ako u 
zamestnávateľov združených v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví 
alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód 
podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny 
je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa uzatvorená. V oboch prípadoch sa pre posúdenie reprezentatívnosti kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa vyžaduje porovnanie počtu zamestnancov, ktorých zamestnávatelia 

zamestnávajú a de facto ich teda táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa pokrýva. Efektívne a 
zodpovedajúce objektívne porovnanie predpokladá, že obe kolektívne zmluvy vyššieho stupňa 
alebo ich dodatky obsahujú aktuálny zoznam zamestnávateľov a vyjadrujú následne ich 
skutočnú reprezentatívnosť (= relevantnosť) v danom hospodárskom odvetví alebo jeho časti. 
Povinnosť uvádzať zoznam zamestnávateľov ako prílohu dodatku nemožno obmedziť výlučne 
na dodatok uzatvorený k reprezentatívnej kolektívnej zmluve, ale aj k ostatným kolektívnym 
zmluvám vyššieho stupňa, ktoré nevstupujú do procesu posudzovania svojej 
reprezentatívnosti ako predpokladu pre ich neskoršie oznámenie podľa § 9a ZoKV, ale na 
všetky dodatky uzatvárané ku všetkým kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa práve z dôvodu 
možnosti zabezpečenia takéhoto porovnania. Pokiaľ by totiž kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa alebo jej dodatok, ktoré vstupujú do procesu posudzovania reprezentatívnosti v zmysle 

novelizovaného § 7  ods. 1 písm. a) ZoKV na strane zamestnávateľov nezamestnávali u 
zamestnávateľov väčší počet zamestnancov ako u zamestnávateľov združených v inej 
organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia 
uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie 
odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, 
nespĺňa takáto kolektívna zmluva alebo jej dodatok podmienky spomínanej reprezentatívnosti 
a nemožno pristúpiť k oznámeniu ich reprezentatívnosti v zmysle § 9a ZoKV. 

11. Všeobecnú povinnosť uvádzania zoznamu zamestnávateľov do dodatku kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa ako jeho neoddeliteľnej prílohy možno sekundárne vyvodiť i z 
novelizovaného ustanovenia § 7a písm. a) ZoKV, ktoré upravuje výnimku zo záväznosti 
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku na zamestnávateľov, 

pre ktorých je záväzná už iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok ku dňu 
zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) ZoKV. Možnosť 
identifikácie vzájomnej väzby medzi konkrétnym zamestnávateľom a kolektívnom zmluvou 
vyššieho stupňa alebo jej dodatku vychádza výlučne z uvedenia tohto zamestnávateľa v 
zozname zamestnávateľov ako prílohy ku kolektívnej zmluve alebo jej dodatku. Neuvedenie 
zamestnávateľa v zozname zamestnávateľov podľa § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV vedie k záveru o 
nemožnosti uplatnenia výnimky podľa § 7a písm. a) ZoKV, t. j. na takéhoto zamestnávateľa by 
sa následne mala vzťahovať záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
alebo jej dodatku. Princíp právnej istoty vedie k záveru o povinnosti uvádzania zoznamu 
zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV aj v dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa. 
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§ 5 (Záväznosť kolektívnych zmlúv) 

 

(1) Kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany. 
(2) Kolektívna zmluva je záväzná tiež pre 

 a) zamestnávateľa združeného v organizácii zamestnávateľov,  
1. za ktorého bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a u ktorého pôsobí 

odborová organizácia združená v odborovej organizácii, ktorej vyšší odborový 
orgán kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvoril, 

2. ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvorila, ak kód štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností tohto zamestnávateľa týchto zamestnávateľov na úrovni 
divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti 
odvetvia, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa, stupňa a ak 
pre tohto zamestnávateľa týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa, 

 b) zamestnancov, za ktorých uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný odborový orgán alebo 
príslušný vyšší odborový orgán, 

 c) odborový orgán, za ktorý uzavrel kolektívnu zmluvu príslušný vyšší odborový orgán. 
  (3) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľov v 
odvetví alebo v časti odvetvia, na ktoré bola rozšírená záväznosť tejto kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa podľa § 7 , a pre ich zamestnancov. 
  (4) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý 
nie je združený v organizácii zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 
uzavrela, ak zamestnávateľ požiada zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa a zmluvné strany s pristúpením súhlasia. Zmluvné strany kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa oznámia ministerstvu pristúpenie zamestnávateľa ku 
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa prvej vety v lehote najneskôr do 15 dní od 
pristúpenia tohto zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Pristúpenie 
zamestnávateľa ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa sa na žiadosť ministerstva 
oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  
 (4) (5) Príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za zamestnancov, 
ktorí nie sú odborovo organizovaní.  
  (5) (6) Príslušný odborový orgán je povinný oboznámiť zamestnancov s obsahom 
kolektívnej zmluvy najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.  
  (6) (7) Zmluvné strany (§ 2 ods. 2) sú povinné uchovávať kolektívnu zmluvu a 
rozhodnutie rozhodcu, ktoré sa jej týka, najmenej päť rokov od skončenia obdobia, na 
ktoré bola kolektívna zmluva uzavretá. 

 

Doplnenie/úprava komentára (str. 77): 

 

II. Subjekty, ktorým vznikajú nároky z kolektívnej zmluvy 

 

10. Vzhľadom na pretrvávajúcu nejednotnosť v aplikačnej praxi pri tvorbe zoznamu 
zamestnávateľov ako obligatórnej súčasti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku 
v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV pristúpil zákonodarca v novele ZoKV k jednoznačnému 
vymedzeniu pravidiel pre tvorbu takéhoto zoznamu zamestnávateľov, a to aj vo vzťahu k 
neskoršie určeným kritériám pre posudzovanie reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, ktoré majú predovšetkým na strane vyššieho odborového orgánu, 

kvantitatívny charakter. V tomto ohľade sa pre nový model rozširovania záväznosti 
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kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov stáva kľúčovým prvkom vhodné určenie 
zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa bude kolektívna zmluva primárne vzťahovať. 
Obdobne aj určenie kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností sa bude odvíjať od 
postupnej výstavby tohto zoznamu zamestnávateľov, ktorú budú musieť uskutočniť zmluvné 
strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku, keďže samotná reprezentatívnosť 
vyššieho odborového orgánu sa bude odvíjať od pôsobenia jeho základných odborových 
organizácii u zamestnávateľov, ktorí sú uvedení v zozname zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 
1 písm. b) ZoKV. 

11. Okruh zamestnávateľov, ktorí budú vstupovať do zoznamu zamestnávateľov v zmysle 
§ 4 ods. 1 písm. b) ZoKV bude tvorený výlučne z členských organizácií organizácie 
zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej 
dodatku. Za predpokladu, že zamestnávateľ nebude členskou organizáciou organizácie 

zamestnávateľov, nemôže byť súčasťou takéhoto zoznamu zamestnávateľov a ku kolektívnej 
zmluve vyššieho stupňa alebo jej dodatku môže iba pristúpiť v zmysle § 5 ods. 3 ZoKV. 
Všeobecne sa predpokladá, aj na základe skúseností z aplikačnej praxe, že organizácia 
zamestnávateľov na konci kolektívneho vyjednávania po vyjednaní vlastného obsahu 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku, preukáže druhej zmluvnej strane 
zoznam svojich členských organizácií. Následne sa pristúpi k použitiu jedného z dvoch 
doplnkových kritérií uvedených v novelizovanom znení § 5 ods. 2 písm. a) ZoKV a k tvorbe 
spomínaného zoznamu zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Hoci členstvo 
zamestnávateľa v organizácii zamestnávateľov, ktorý je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy 
alebo jej dodatku, predstavuje bezprostredný predpoklad zaradenia zamestnávateľa do 
zoznamu zamestnávateľov, sám o sebe nie je jediným právotvorným prvkom a vyžaduje sa 

pristúpenie (splnenie) jedného z ďalších uvádzaných kritérií v novelizovanom ustanovení § 5 
ods. 2 písm. a) bod 1 alebo 2 ZoKV.  

12. Verifikácia skutočnosti, či organizácia zamestnávateľov predložila druhej zmluvnej 
strane (vyššiemu odborovému orgánu odborovej organizácie) úplný zoznam svojich členských 
organizácií, z ktorých má byť vytvorený zoznam alebo nie, je bohužiaľ v aplikačnej praxi 
nemožné. Neexistuje žiadny oficiálny verejne dostupný register členských organizácií  
organizácií zamestnávateľov a overenie tejto skutočnosti závisí výlučne na vzájomných 
vzťahoch medzi zmluvnými stranami. Nie neobvyklými sú aj situácie, kedy je zamestnávateľ 
členom viacerých organizácií zamestnávateľov. Pokiaľ by medzi zmluvnými stranami vznikol 
spor, či konkrétny zamestnávateľ je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá by to 
odmietala (napr. z dôvodu jeho vylúčenia zo záväznosti uzatváranej kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa alebo jej dodatku), neexistuje relevantný právny argument/dôkaz, ktorým by 

odborová organizácia vedela prostredníctvom tretej strany takéhoto zamestnávateľa do 
zoznamu zamestnávateľov zaradiť bez súhlasu organizácie zamestnávateľov. Do úvahy 
prichádza len neskoršia možnosť oznámenia reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa alebo jej dodatku na spomínaných zamestnávateľov prostredníctvom § 9a ZoKV, to však 
len za predpokladu, že ich kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie 
alebo na úrovni skupiny bude zodpovedať kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 
pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok a že následne bude 
aj pre tento kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností aj oznámené uzatvorenie 
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku v zmysle § 9a ZoKV. 
Pokiaľ bude mať zamestnávateľ iný kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností, je jeho 
pokrytie kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa alebo jej dodatku v podstate vylúčené. 
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13. Rovnako musíme vziať na vedomie aj prípadný obsah stanov alebo iného zakladajúceho 
dokumentu organizácie zamestnávateľov, ktorý môže obsahovať konkretizáciu členských 
zamestnávateľských subjektov (napr. druhovým spôsobom), pre ktoré je organizácia 
zamestnávateľov oprávnená prostredníctvom svojich orgánov uzatvoriť kolektívnu zmluvu 
alebo jej dodatok. Stanovy organizácie zamestnávateľov môžu napr. určiť, že za niektoré 
členské organizácie jednoducho nie je oprávnená  uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa, čo predstavuje určitý rozpor s § 2 ods. 2 pozn. 2a) ZoKV, ktorý stanovuje explicitnú 
povinnosť organizácie zamestnávateľov kolektívne vyjednávať. Za predpokladu, ak by sa 
takéto prípadné ustanovenie stanov organizácie zamestnávateľov uplatnilo, bolo by zaujímavé 
sledovať ďalší postup organizácie zamestnávateľov. Do stretu sa tu dostáva právo 
zamestnancov kolektívne vyjednávať kolektívnu zmluvu a zlepšiť svoje pracovné a mzdové 
podmienky a sloboda združovania, ktorá jednoznačne umožňuje organizácii zamestnávateľov 

vnútornými procesmi rozhodnúť, v akých oblastiach a v akom rozsahu budú svojich členov 
zastupovať, a to aj v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Určenie oprávnenia 
organizácie zamestnávateľov uzatvárať za svojich členov kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 
alebo dodatok je podľa nášho názoru výlučnou vnútornou záležitosťou organizácie 
zamestnávateľov. Na určenie okruhu členských organizácií organizácie zamestnávateľov bude 
mať bezpochyby vplyv preto aj popísaná skutočnosť.  

14.  Po určení okruhu členských organizácií organizácie zamestnávateľov, z ktorých sa bude 
tvoriť zoznam zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV prichádza k uplatneniu 
jednotlivých doplnkových kritérií uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) ZoKV, a to postupným 
spôsobom, keďže ich použitie je vzájomne hierarchicky podmienené, t. j. kritérium obsiahnuté 
v bode 2 sa uplatní len za podmienky, ak sa neuplatní kritérium obsiahnuté v bode 1. 

15. Prvé kritérium spočíva v pôsobení základnej odborovej organizácie združenej v 
odborovej organizácii, ktorej vyšší odborový orgán kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 
uzatvoril u zamestnávateľa, ktorý je súčasne v zmysle predchádzajúceho právneho výkladu 
členskou organizáciou organizácie zamestnávateľov. V tomto prípade musia byť naplnené obe 
kritériá (členstvo zamestnávateľa v organizácii zamestnávateľov a členstvo základnej 
odborovej organizácie v odborovom zväze) súčasne a rovnako musí ísť v oboch prípadoch o 
členské organizácie zmluvných strán uzatváranej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej 
dodatku. V inom prípade takéhoto zamestnávateľa nemožno zaradiť do tvoriaceho sa zoznamu 
zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Tieto iné prípady môžu byť napr. prípady, 
kedy u zamestnávateľa bude pôsobiť základná odborová organizácia, ktorá je združená v 
odborovej organizácii (odborovom) zväze, ktorý však nie je zmluvnou stranou takejto 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku, čo je pomerne častý prípad alebo u 

zamestnávateľa nebude pôsobiť žiadna odborová organizácia, ale napr. len zamestnanecká 
rada, či nebude pôsobiť žiadna forma zastúpenia zamestnancov na pracovisku v zmysle § 11a 
ZP. Uplatnením prvého kritéria príde k vytvoreniu prvej skupiny zamestnávateľov, ktorí 
vstúpia do zoznamu zamestnávateľov a bude sa na nich vzťahovať uzatváraná kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok. Títo zamestnávatelia súčasne predstavujú tzv. jadro 
hospodárskeho odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa (v podstate 
charakterizujú okruh hospodárskych vzťahov - vymedzujú povahu priemyselného odvetvia) 
uzatváraná. Táto skutočnosť je kľúčová pre neskoršie určenie kódu štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré sa kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok uzatvára. 



Jozef Toman – Marek Švec – Simona Schuszteková: Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár 
(Aktualizácia k 1.9.2017) 
 

 

16. Po vytvorení prvej skupiny zamestnávateľov uplatnením prvého kritéria uvedeného v 
novelizovanom ustanovení § 5 ods. 2 písm. b) bod 1 ZoKV musí prísť k určeniu kódu štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, keďže toto 
určenie je predpokladom pre uplatnenie druhého kritéria uvedeného v § 5 ods. 2 písm. b) bod 
2 ZoKV, v rámci ktorého prichádza k porovnávaniu kódov štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností určených pre kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa alebo jej dodatok a 
ďalších členských organizácii organizácie zamestnávateľov, ktoré neboli do zoznamu 
zamestnávateľov zaradené uplatnením prvého kritéria. Určenie kódu štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré sa kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok uzatvára, má povahu voľby rozhodnutím zmluvných 
strán, pričom okruh možných kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností je daný 
kódmi štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľov, ktorý vstúpili do 

zoznamu zamestnávateľov uplatnením prvého kritéria. Po vytvorení prvej skupiny 
zamestnávateľov je vytvorený okruh ich kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností, 
ktoré budú spravidla na základe skúseností z aplikačnej praxe zodpovedať vymedzeniu 
hospodárskeho odvetvia alebo jeho časti, ktorú v skutočnosti (aj historicky) títo sociálni 
partneri reprezentujú. Maximálny počet týchto kódov štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny bude zodpovedať celkovému počtu 
zamestnávateľov, ktorí vstúpili do zoznamu zamestnávateľov uplatnením prvého kritéria. 
Obvykle je tento počet nižší vzhľadom na skutočnosť, že zamestnávatelia budú reprezentovať 
jadro priemyselného odvetvia a ich charakter hospodárskej činnosti bude podobný alebo 
rovnaký, t. j. líšiť sa budú napr. na úrovni skupiny a nie na úrovni samotnej divízie. Pokiaľ 
zmluvné strany neuskutočnia voľbu, určenie kódu štatistickej klasifikácie ekonomických 

činností bude zodpovedať automaticky kódom štatistickej klasifikácie ekonomických činností 
všetkých zamestnávateľov, ktorí vstúpili do zoznamu zamestnávateľov v prvej skupine.  

17. Po určení kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo 
na úrovni skupiny môže prísť k uplatneniu druhého kritéria v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) bod 2 
ZoKV, t. j. na zamestnávateľov, ktorí nevstúpili do zoznamu zamestnávateľov v prvej skupine 
uplatnením prvého kritéria. V druhej skupine zamestnávateľov budú do zoznamu 
zamestnávateľov vstupovať zamestnávatelia, ktorí sú síce členskými organizáciami 
zamestnávateľského zväzu, ale nepôsobí u nich základná odborová organizácia odborovej 
organizácie, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá sa uzatvára 
(napr. tam pôsobí základná odborová organizácia iného odborového zväzu alebo žiadna, resp. 
iná forma zastúpenia zamestnancov na pracovisku tam pôsobí/nepôsobí), ale súčasne ich kód 
štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny 

zodpovedá kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na 
úrovni skupiny, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa alebo jej dodatok. 
Uplatnením druhého kritéria sa vytvorí druhá skupina zamestnávateľov, ktorí skompletizujú 
zoznam zamestnávateľov, ktorý bude tvoriť prílohu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo 
jeho dodatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV, čím sa stane úplným. 

18. Po uplatnení oboch kritérií uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) bod 1 a bod 2 ZoKV a 
vytvorení zoznamu zamestnávateľov môže prísť k situácii (a spravidla k nej aj v aplikačnej 
praxi prichádza), že nepokrytý kolektívnou zmluvou zostane ešte určitý počet členských 
organizácií zamestnávateľského zväzu, ktoré nesplnili ani jedno z kritérií, t. j. síce sú členskými 
organizáciami zamestnávateľského zväzu, nepôsobí u nich základná odborová organizácia 
odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou a uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho 
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stupňa a ani takíto zamestnávatelia nemajú zhodný kód štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pre ktoré je uzatvorená kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa alebo jej dodatok. Buď môže organizácia zamestnávateľov takýchto 
zamestnávateľov pokryť inou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa alebo jej dodatkom (ZoKV 
nevylučuje možnosť, aby jeden zamestnávateľský zväz uzatváral aj viacero kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa alebo ich dodatkov) alebo zostanú tzv. nepokrytí žiadnou z uzatvorených 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  alebo jej dodatkom. V druhom prípade sa vystavujú 
nebezpečenstvu, že napriek členstvu v organizácii zamestnávateľov, ktorá pre nich 
neuzatvorila kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a nemôže preto prísť k uplatneniu výnimky 
podľa § 7a písm. a) ZoKV, sa na nich môže vzťahovať iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
inej organizácie zamestnávateľov, ktorá bola oznámená ako reprezentatívna v zmysle § 9a 
ZoKV.     

19. Vymáhanie zmluvných alebo nenormatívnych záväzkov nie je vzhľadom na 
neexistenciu oprávneného subjektu na strane zamestnancov možná (záväzky majú kolektívnu 
povahu a nevyplývajú z nich nároky jednotlivým zamestnancom). Za záväzné možno v prípade 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa označiť nanajvýš zmluvné záväzky dotýkajúce sa 
samotných zmluvných strán, t. j. organizácie zamestnávateľov a odborov (odborový zväz), 
ktoré sú oprávnenými subjektmi pre vymáhanie tohto typu záväzkov. Otáznou sa pochopiteľne 
stáva skutočná vynútiteľnosť záväzkov dojednaných v kolektívnej zmluve pri neexistencii 
odborovej organizácie u zamestnávateľa. Do úvahy prichádza iba právna vynútiteľnosť 
normatívnych záväzkov kolektívnej zmluvy, keďže sa ich môžu domáhať jednotliví 
zamestnanci prostredníctvom súdu. 

 

 

Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
 

§ 7 (Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa) 

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
  

Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
 

(1) Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa uzatvorená medzi 

a) organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód 

podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na 
úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré 
je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zamestnávajú väčší počet 
zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, 
ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu 
zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako 
označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa uzatvorená, a 

b) vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, 
1. v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30% 

zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. 
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b) a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 
doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1, boli zmluvnou stranou podnikovej 
kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 
2 s cieľom jej uzatvorenia; uvedená podmienka, že združené odborové 
organizácie boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo 
požiadali o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom jej 
uzatvorenia, sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu 
oznámenia podľa § 9a ods. 1 pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu 
zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) menej ako 24 mesiacov, alebo 

2. ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa podľa § 9a ods. 1. 

 (2) Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna v odvetví alebo v časti 

odvetvia, v ktorých spĺňa podmienky podľa odseku 1. 
 (3) Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných 
zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je 
uzatvorená, 

a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené oznámenie 
podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie zverejnené 
do pätnásteho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 

b) od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené 
oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), ak bolo toto oznámenie 

zverejnené po pätnástom dni príslušného kalendárneho mesiaca. 
 (4) Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej 
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 
 

Doplnenie/úprava komentára (str. 89): 

I. Nesúlad § 7 ods. 1, 2 a 11 ZoKV s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a s čl. 6 ods. 1 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

1. Dňa 16. marca 2016 Ústavný súd SR vyhlásil svoje rozhodnutie v prípade PL. ÚS 31/2015, 
predmetom ktorého bol návrh skupiny poslancov NR SR na začatie konanie o súlade § 7 ods. 1, 
2 a ods. 11 zákona č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 2 a 4 v 
spojení s článkom 35 ods. 1, a s čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. ÚS SR vyhovel len časti návrhu poslancov (ÚS SR ako 
problematické z ústavnoprávneho hľadiska označil formu extenzie – výnos, mieru úvahy pri 
rozhodovaní o extenzii a prístup k súdnej ochrane konkrétnych zamestnávateľov, naopak ÚS 
SR z hľadiska testu ústavnosti posúdil ako nie v rozpore s Ústavou SR – mechanizmus extenzie 
ako zásah do majetkových práv, kritérium reprezentatívnosti). Z tohto hľadiska ÚS SR 
konštatoval nesúlad § 7 ods. 1, 2 a 11 ZoKV s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a s čl. 6 ods. 
1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V ostatných prípadoch nesúlad 
nekonštatoval.  
2. Vyhlásením nálezu v Zbierke zákonov SR majú uvedené ustanovenia pozastavenú účinnosť 
od 30. mája 2016. Nález ÚS SR bol publikovaný v Zbierke zákonov č. 186/2016 Z. z. NR SR má 
po publikovaní nálezu šesť mesiacov na zmenu príslušných ustanovení zákona o kolektívnom 
vyjednávaní, inak stratia aj platnosť. 
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I. Historická genéza extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 
1. Inštitút extenzií (rozšírenia záväznosti) kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nevznikol 

až so zákonom z roku 1991, ale možnosť rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa má 
v Európe aj v prostredí SR dlhú históriu. Už v období bývalej I. Československej republiky 
obdobnú právnu úpravu obsahovalo vládne nariadenie č. 141/1937 Zb. o záväznosti 
hromadných zmlúv pracovných. Jej zavedenie prelomilo klasickú právnu zásadu, že zmluva 
môže zaväzovať len jej účastníkov. V § 2 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovovalo, že 
„Ministerstvo sociální péče v dohodě s příslušným ministerstvem může prohlásiti hromadnou 
smlouvu pracovní za závaznou pro určitou oblast a odvětví. Po prohlášení závaznosti platí 
všechna ustanovení hromadné smlouvy pracovní ve všech závodech příslušné oblasti a 
příslušného odvětví i v tom případě, jestliže zaměstnavatel nebo zaměstnanec nebo oba nejsou 

členy organisací, jež ujednaly hromadnou smlouvu pracovní.“ V § 2 ods. 2 nariadenia sa 
ustanovovalo, že „Ze závažných důvodů mohou býti jednotlivé závody z úpravy podle odstavce 
1 vyňaty.“. Kolektívna zmluva sa na základe extenzie teda vzťahovala aj na závody (podniky), 
ktoré neboli zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy. Zároveň išlo o rozhodnutie Ministerstva 
sociálnej starostlivosti po dohode s príslušným ministerstvom na žiadosť zmluvných strán 
a v zmysle § 2 ods. 3 nariadenia „Rozhodnutí podle odstavce 1 a 2 vyhlásí se ve Sbírce zákonů a 
nařízení. Znění hromadné smlouvy pracovní, která byla prohlášena za závaznou, bude 
uveřejněno v Úředním listě republiky Československé.“. Išlo o úpravu, ktorá do veľkej miery 
zodpovedala súčasnej právnej úprave. 

2. Druhú etapu vo vývoji právnej úpravy extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
možno spojiť s rokom 1991 a zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Znenie účinné 

od 1. februára 1991 v § 7 ods. 1 ustanovovalo, že „Ministerstvo práce a sociálnych vecí republiky 
môže ustanoviť právnym predpisom, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre 
zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto zmluvu 
uzavrela.“. Podľa § 7 ods. 2 uvedeného zákona „Rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa podľa predchádzajúceho odseku možno len na zamestnávateľov s obdobnou činnosťou 
a obdobnými ekonomickými a sociálnymi podmienkami, ktorí majú sídlo na území príslušnej 
republiky a nie je pre nich záväzná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.“. 

3. Súčasne platné a účinné znenie ZoKV v porovnaní s vládnym nariadením z roku 1937 a so 
znením zákona z roku 1991 obsahuje ďalšie podrobnosti ohľadom extenzie s cieľom aplikovať 
ju v relevantných situáciách a na relevantné subjekty. 

 

II. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v priestore EÚ 

 

4. Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je štandardným nástrojom na 
vyrovnávanie pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania na 
úrovni odvetví (sektorov) (napr. stavebné odvetvie) v rámci členských štátov EÚ. Extenzie 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sú používaným mechanizmom aj v rámci iných členských 
štátov EÚ (vzorom pre model v SR bola aj právna úprava v SRN, a to čl.  5 zákona o kolektívnych 
zmluvách, kde postačuje návrh jednej zo zmluvných strán). Pozn.: Existujú rôzne prístupy od 
systému návrhov od zmluvných strán po automatické extenzie štátnym orgánom (pozri 
komparatívnu štúdiu EUROFOUND-u s názvom „Extension of collective bargaining agreements 
in the EU. Background paper, 2011). Extenzie sa spravidla nevykonávajú tam, kde existuje 
takmer 100 % pokrytie zamestnancov cez kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Podľa štúdie 
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dublinskej nadácie EUROFOUND sa extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 
spomedzi krajín EÚ neuskutočňujú len na Cypre, v Dánsku (kde sa však aj smernice EÚ 
transponujú prostredníctvom kolektívnych zmlúv, t. j. je tu tak vysoké pokrytie kolektívnymi 
zmluvami, že extenzia nie je potrebná), Taliansku, na Malte, vo Švédsku (kde je vysoké pokrytie 
kolektívnymi zmluvami) a vo Veľkej Británii. V ostatných členských štátoch EÚ (štúdia ešte 
nezahŕňala Chorvátsko, ale zahŕňala Nórsko) existuje nejaká forma mechanizmu extenzie 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. 

 

III. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v Českej republike 

 

5. Ako najbližší právny komparátor, vzhľadom na obdobnú právnu úpravu a historické 
prepojenie aj cez zákon č. 2/1991 Zb., sa javí Česká republika, kde ÚS ČR rozhodoval o 

ústavnosti extenzií kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. ÚS ČR vo svojom náleze Pl. ÚS 40/02 
publikovanom pod č. 199/2003 Sb. reagoval na právnu úpravu, ktorá bola iná ako platné 
a účinné znenie § 7 ZoKV v SR, avšak jeho myšlienky sú relevantné aj pre diskurz v SR. 
Ustanovenie po náleze ÚS ČR bolo zmenené a doteraz nebolo spochybnené, keďže sa 
vysporiadalo s výhradami ÚS ČR (a je podobné s právnou úpravou v SR). 

6. ÚS ČR v náleze pripustil extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa za určitých 
podmienok, keďže extenzia predstavuje prejav verejného záujmu a je len potrebné určiť, za 
akých podmienok má verejný záujem prednosť pred záujmom súkromným. ÚS ČR sa 
zaoberal predovšetkým nedostatkami v právnej úprave (absencia reprezentatívnosti 
rozširovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, individuálnosť regulácie prostredníctvom 
právneho predpisu – kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa pred nálezom ÚS ČR rozširovali na 

konkrétnych, individuálne určených zamestnávateľov) a z tohto dôvodu rozhodol o nesúlade 
právnej úpravy extenzie v zákone o kolektívnom vyjednávaní s Ústavou Českej republiky. 
Vzhľadom na to, že ÚS ČR vo svojom náleze pripustil možnosť kolízie medzi obmedzením 
vlastníckeho práva a verejným záujmom, ktorým je v prípade extenzií kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa dosiahnutie sociálneho zmieru, samozrejme pri splnení podmienky vhodnosti 
a nevyhnutnosti použitého prostriedku vo vzťahu k sledovanému cieľu a proporcionality medzi 
použitým prostriedkom a sledovaným cieľom, nezaoberal sa v ďalšom otázkou podmienenia 
rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa súhlasom dotknutého 
zamestnávateľa. 

7. ÚS ČR teda akceptoval mechanizmus extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, avšak 
podmienil ho splnením určitých podmienok. ÚS ČR v náleze uviedol: „V posuzované věci institut 
kolektivního vyjednávání a s ním spjatý efekt extenze působnosti kolektivních smluv 

splňuje podmínky, jež plynou pro jeho akceptaci z kautel vhodnosti a potřebnosti. Je totiž 
efektivním prostředkem dosahování sledovaných účelů (sociálního smíru) a splňuje i 
kautelu analýzy plurality možných normativních prostředků ve vztahu k zamýšlenému účelu a 
jejich subsidiaritu z hlediska omezení ústavou chráněné hodnoty – základního práva nebo 
veřejného statku (např. z pohledu srovnání extenze působnosti kolektivní smlouvy a státní 
reglementace mimo systém kolektivního vyjednávání, jejímž příkladem je stanovení minimální 
mzdy dle § 111 odst. 4 zákoníku práce). Samotné poměřování obou v kolizi stojících ústavně 
chráněných hodnot, a to z hledisek systémových, hodnotových, kontextových i empirických, 
umožňuje dospět k závěru akceptujícímu institut extenze působnosti kolektivních 
smluv, avšak toliko za podmínky splnění určitých kautel. Je-li východiskem ústavní 
přijatelnosti institutu extenze působnosti kolektivních smluv vyššího stupně evropská 
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demokratická právní zkušenost a z ní plynoucí standardy, srovnání s právem Evropské unie, 
jakož i nalézání procedurálního mechanizmu zajišťování rovnováhy mezi právní ochranou 
svobody a garantováním vnitřního míru lidského společenství, lze s tím spjatých účelů v 
rozhodovaném kontextu dosáhnout toliko za cenu omezení práva vlastnického. Prioritu 
veřejného statku před právem vlastnickým nutno ale podmínit podmínkou legitimity 
(reprezentativnosti) systému kolektivního vyjednávání, tudíž relevancí podílu 
kontrahentů na trhu v daném oboru.“. 

8. Podľa platnej a účinnej právnej úpravy v Českej republike sa extenzia vykonáva naďalej 
bez súhlasu zamestnávateľa (§ 7 zákona č. 2/1991 Sb.). Podľa § 7 ods. 2 a 3 českého zákona 
o kolektívnom vyjednávaní: „(2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 
se vyhlásí ve Sbírce zákonů, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena 

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo 
b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit 

závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců. 
(3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, 

za které jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6.“. 
9. Reprezentatívnosť v českom zákone o kolektívnom vyjednávaní je teda založená na 

kritériu najväčšieho pokrytia (zamestnávania zamestnancov a zastupovania zamestnancov). 
 

IV. Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa z hľadiska práva EÚ a MOP 

 

10. V priestore EÚ je venovaná vysoká pozornosť tzv. rámcovým (autonómnym) dohodám 

sociálnych partnerov na úrovni EÚ. Sociálni partneri na úrovni EÚ môžu požiadať Európsku 
komisiu, aby ich návrh vo forme smernice predložila Rade, ktorá zastupuje jednotlivé členské 
štáty, na schválenie. Členské štáty môžu rámcovú dohodu, ktorá tvorí prílohu návrhu smernice, 
na rokovaní Rady v rámci legislatívneho procesu akceptovať alebo odmietnuť ako celok. 
V prípade akceptácie ide teda o formu extenzie dohody sociálnych partnerov na úrovni EÚ (je 
to de facto určitá forma kolektívnej zmluvy) a táto je povýšená rozhodnutím členských štátov 
na sekundárny prameň práva EÚ. 

11. Právnym základom uvedeného mechanizmu je čl. 155 Zmluvy o fungovaní EÚ (pôvodný 
čl. 139 Zmluvy o ES). V čl. 155 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje, že „Ak si to sociálni 
partneri želajú, vzájomný dialóg medzi nimi na úrovni Únie môže viesť k zmluvným vzťahom, 
vrátane uzatvorenia dohôd.“. Ak je takáto dohoda uzatvorená, možné zvoliť postup podľa čl. 
155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ a požiadať o prípravu právneho aktu EÚ. Podľa čl. 155 ods. 

2 Zmluvy o fungovaní EÚ „Dohody uzatvorené na úrovni Únie sa vykonajú buď v súlade s 
postupmi a praktikami typickými pre sociálnych partnerov a členské štáty, alebo vo veciach 
pokrytých článkom 153, na základe spoločnej žiadosti signatárov, a to rozhodnutím Rady na 
návrh Komisie. Európsky parlament je o tom informovaný.“. Podľa druhej vety čl. 155 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní EÚ „Rada sa uznáša jednomyseľne, keď príslušná dohoda obsahuje jedno 
alebo niekoľko ustanovení týkajúcich sa oblastí, pre ktoré sa podľa článku 153 ods. 2 vyžaduje 
jednomyseľnosť.“. 

12. V nadväznosti na čl. 155 Zmluvy o fungovaní EÚ sa tieto dohody vykonávajú v súlade s 
postupmi a praktikami typickými pre sociálnych partnerov a členské štáty (t. j. zabezpečujú sa 
nie cez právnu úpravu, ktorá by bola všeobecne aplikovateľná – označujú sa ako autonómne 
dohody) alebo zmluvné strany podajú žiadosť, aby bol prijatý právny akt Rady na návrh 
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Európskej komisie (Európska komisia posudzuje spôsobilosť samotnej dohody na jej vydanie) 
a stávajú sa tak súčasťou práva EÚ.  

13. Medzi medzisektorové dohody prvej skupiny patria Rámcová dohoda o inkluzívnom 
trhu práce (2010), Rámcová dohoda o šikanovaní a násilí v práci (2007), Rámcová dohoda 
o strese súvisiacom s prácou (2002), Rámcová dohoda o telepráci (2002). Medzi 
medzisektorové dohody druhej skupiny patria Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke 
(2009), Rámcová dohoda o pracovných zmluvách na určitú dobu (1999), Rámcová dohoda 
o práci na čiastočný úväzok (1997). Takéto dohody sú uzatvárané aj na úrovni sektoru 
(databáza dohôd je prístupná na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/social/).  

14. Slovenská republika transponovala tri (resp. štyri, dohoda o rodičovskej dovolenke 
z roku 1996 bola nahradená dohodou z roku 2010) dohody sociálnych partnerov prijaté vo 
forme smernice: 

 smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší 

pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC,  

 smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú 

uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, 

 smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová 

dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a 

ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES.  

 

V. Extenzia kolektívnych zmlúv podľa práva MOP 

 

15. Obdobne otázkou extenzie kolektívnych zmlúv sa zaoberala MOP v Odporúčaní č. 91 
z roku 1951, ktoré nadväzuje na Dohovor MOP č. 98 z roku 1949. Extenzia je predmetom časti 

IV. V časti IV bodu 1 Odporúčania MOP č. 91 sa ustanovuje, že „Kde je to vhodné vzhľadom na 
zavedenú prax kolektívneho vyjednávania, mali by sa vykonať opatrenia, ktoré sa majú 
vymedziť vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi a majú vyhovovať podmienkam každej 
krajiny, na rozšírenie použitia všetkých alebo určitých ustanovení kolektívnej zmluvy a na 
všetkých zamestnávateľov a pracovníkov zahrnutých v rámci odvetvového a územného 
rozsahu zmluvy.“. Podľa bodu 2 časti IV odporúčania č. 91 „Vnútroštátne zákony alebo predpisy 
môžu rozšíriť kolektívnu zmluvu okrem iného za týchto podmienok: 

a) ak kolektívna zmluva už pokrýva istý počet príslušných zamestnávateľov 
a pracovníkov, ktorý je podľa názoru kompetentného orgánu dostatočne 
reprezentatívny, 

b) ak v zmysle všeobecného pravidla žiadosť na rozšírenie zmluvy predloží jedna alebo 

viacero organizácii pracovníkov alebo zamestnávateľov, ktoré sú zmluvnými stranami, 
c) ak pred rozšírením zmluvy zamestnávatelia a pracovníci, na ktorých by sa zmluva mala 

vzťahovať, dostanú príležitosť, aby predložili pripomienky.“. 
16. Je teda ponechané na členský štát, aby si určil kritérium reprezentatívnosti, zároveň 

postačuje návrh jednej zo zmluvných strán a subjekt, ktorý môže byť extenziou dotknutý, má 
právo na predloženie pripomienok (nevyžaduje sa jeho súhlas s rozšírením). 
 
VI. Kritériá pre určenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  

17. Novela ZoKV zavádza nový inštitút tzv. reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa. V prípade, ak sa zmluvné strany domnievajú, že ich kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, môžu požiadať MPSVR SR, aby táto 
skutočnosť bola oznámená v Zbierke zákonov SR. V ďalšom procese MPSVR SR túto skutočnosť 
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overí, ak nie sú splnené podmienky reprezentatívnosti, a teda ak nie je uzatvorená kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa, ktorá má povahu (spĺňa podmienky) reprezentatívnosti a nemožno ju 
teda označiť za reprezentatívnu, oznámenie v Zbierke zákonov SR nebude zverejnené. 

18. Všeobecne musíme rozlišovať medzi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa a 
reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa. Ak sú splnené podmienky v § 7 
ods. 1 písm. a) a písm. b)) ZoKV kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú po ich oznámení 
v Zbierke zákonov SR podľa § 9a ods. 6 ZoKV považované za reprezentatívne s príslušnými 
účinkami. Výsledkom kolektívneho vyjednávania medzi organizáciou zamestnávateľov a 
vyšším odborovým orgánom je kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá ale primárne nemá 
povahu reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zaväzuje zamestnávateľov, ktorí 
sú uvedení v jej prílohe v podobe zoznamu zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. 
Statusu reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môže uzatvorená kolektívna 

zmluva nadobudnúť len v okamihu, ak splní kritériá stanovené v § 7 ods. 1 písm. a) a b) ZoKV. 
V takomto prípade môžu následne jedna alebo obe zmluvné strany iniciovať začiatok procesu 
oznámenia tejto skutočnosti v Zbierke zákonov SR. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá 
nesplní podmienky reprezentatívnosti v § 7 ods. 1 písm. a) a b) ZoKV nemá síce povahu 
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a nemôže  teda zaväzovať iných 
zamestnávateľov ako tých, ktorí boli zaradení do zoznamu zamestnávateľov v zmysle § 5 ods. 
2 písm. a) ZoKV, táto skutočnosť ale neovplyvňuje právny charakter a právne následky 
uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ako prameňa práva v právnom poriadku 
Slovenskej republiky. 

19. Novelizovaný § 7 ZoKV určuje hmotnoprávne kritériá pre posúdenie reprezentatívneho 
charakteru uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku osobitne pre obe 

zmluvné strany, t. j. sociálnych partnerov (organizáciu zamestnávateľov a vyššiu odborovú 
organizáciu). Jednotlivé kritériá majú odlišný charakter, pričom ich podstata ani tak nesmeruje 
k vlastnostiam samotnej uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ale dotýkajú sa skôr 
samotných sociálnych partnerov ako zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ich 
účelom je predovšetkým nepriama snaha o posúdenie relevantnosti samotných zmluvných 
strán, ktoré kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzatvárajú, t. j. či sú skutočnými 
reprezentantmi zamestnancov i zamestnávateľov v danom hospodárskom odvetví alebo jeho 
časti, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. Cieľom je stav, aby boli 
reprezentatívne  len také kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré skutočne s ohľadom na 
samotné zmluvné strany, sú schopné a spôsobilé upravovať pracovné a mzdové podmienky 
zamestnancov v konkrétnom hospodárskom odvetví alebo jeho časti a nemajú marginálny 
charakter. Vychádza sa pritom z podstaty samotného inštitútu všeobecnej záväznosti 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktorý predpokladá, že zmluvní partneri predstavujú 
relevantné subjekty v danom hospodárskom odvetví alebo jeho časti, reprezentujú a zastupujú 
reprezentatívnu skupinu zamestnávateľov a zamestnancov, ovplyvňujú úroveň pracovných a 
mzdových podmienok zamestnancov v danom hospodárskom odvetví a jeho časti a oznámenie 
všeobecnej záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa má zabezpečiť dosiahnutý 
pracovnoprávny štandard aj u iných zamestnávateľských subjektov pôsobiacich v predmetnom 
hospodárskom odvetví alebo jeho časti. Splnenie zákonom ustanovených kritérií pre určenie 
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí nastať súčasne u oboch zmluvných 
strán.   

20. Kritérium pre určenie reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na strane 
organizácie zamestnávateľov je založené i na doteraz uplatňovanom väčšinovom princípe, t. j. 
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organizácia zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a 
ktorá vstupuje do procesu posudzovania reprezentatívnosti musí združovať zamestnávateľov 
(posudzuje sa zoznam zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV vytvorený v zmysle 
§ 5 ods. 2 písm. a) ZoKV), ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na 
úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, 
pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená a títo zamestnávajú väčší počet 
zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom 
istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, 
ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na 
úrovni skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna 
zmluva vyššieho stupňa uzatvorená. 

 

Skúmanie reprezentatívnosti v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV na strane organizácie 

zamestnávateľov: 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa č. 1 

pre SK NACE kód 41 
 

   

 

      > 

je väčší 

ako 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa č. 2 

pre SK NACE kód 41 

Počet zamestnancov zamestnávaných 

zamestnávateľmi podľa zoznamu 

zamestnávateľov, ktorý je prílohou 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (za 

nich je uzatvorená) v odvetví (SK NACE 

41), resp. časti odvetvia (ak by išlo o túto 

úroveň) 

Počet zamestnancov  

zamestnávaných 

zamestnávateľmi podľa zoznamu 

zamestnávateľov, ktorý je prílohou 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (za 

nich je uzatvorená) v odvetví (SK NACE 

41), resp. časti odvetvia (ak by išlo o túto 

úroveň) 

Príklad: 
Ak by zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 (Výroba zbraní a munície) boli uvedení v dvoch 
kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa (napr. strojárstvo a elektrotechnický priemysel) 
(pozn.: pravidlá združovania nezakazujú zamestnávateľovi združiť sa v ktorejkoľvek 
organizácií zamestnávateľov, prípadne v jednom odvetví alebo časti odvetvia môžu pôsobiť 
aj konkurenčné organizácie) a oznamuje sa uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa s SK NACE kódom 25.4, musí sa posúdiť, či je kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa, ktorá sa oznamuje je v tejto časti odvetvia, reprezentatívna, t. j. či zamestnávatelia 

združení vo organizácii zamestnávateľov A (ktorej kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa 
oznamuje) zamestnávajú viac zamestnancov ako zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 
združení v inej organizácií zamestnávateľov.  
 Ak áno, napr. zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 v organizácií zamestnávateľov 

A zamestnávajú 2 000 zamestnancov a zamestnávatelia s SK NACE kódom 25.4 
v organizácií zamestnávateľov B zamestnávajú 1 000 zamestnancov, kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa organizácie zamestnávateľov A možno v časti odvetvia 25.4 považovať za 
reprezentatívnu aj pre  zamestnávateľov s SK NACE kódom 25.4. 
Táto kolektívna zmluva bude zaväzovať zamestnávateľov doteraz nepokrytých žiadnou 
kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa (okrem zamestnávateľov podľa § 7a ZoKV).  

 Ak nie, kolektívna zmluva vyššieho stupňa by pre  časť odvetvia 25.4 nemohla byť 
reprezentatívna. 
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21. Ani v prípade novelizovaného § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV sa nestanovuje žiadne 
kvantitatívne kritérium takéhoto posudzovania reprezentatívnosti organizácie 
zamestnávateľov (napr. organizácia zamestnávateľov by musela združovať zamestnávateľov 
uvedených v zozname zamestnávateľov, ktorý je prílohou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
ktorí zamestnávajú napr. 30 % alebo 50 % zamestnancov zo všetkých zamestnancov 
zamestnaných v danom hospodárskom odvetví alebo jeho časti, v ktorom sa táto 
reprezentatívnosť posudzuje). Postačuje, ak zamestnávatelia združení v organizácii 
zamestnávateľov, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, o ktorú v 
predmetnom prípade ide, zamestnávajú v súhrne aj o 1 zamestnanca viac ako zamestnávatelia 
združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti 
odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorých kód podľa štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny je rovnaký ako 

označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
uzatvorená, hoci ani jedna z organizácií zamestnávateľov nemusí dosahovať relevantný počet 
zamestnávaných zamestnancov v konkrétnom hospodárskom odvetví (napr. jedna z 
organizácií zamestnávateľov prostredníctvom v nej združených zamestnávateľov zamestnáva 
5 % zamestnancov zo všetkých zamestnancov zamestnaných v hospodárskom odvetví alebo 
jeho časti a druhá organizácia zamestnávateľov prostredníctvom v nej združených 
zamestnávateľov zamestnáva 3 % zamestnancov zo všetkých zamestnancov zamestnaných v 
hospodárskom odvetví alebo jeho časti). 

22. Na rozdiel od kritéria uvedeného v § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV, podľa ktorého sa posudzuje 
reprezentatívnosť organizácie zamestnávateľov, prichádzajú do úvahy v prípade posudzovania 
reprezentatívnosti vyššieho odborového orgánu odborovej organizácie ako druhej zmluvnej 

strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dve alternatívne možnosti splnenia podmienky 
reprezentatívnosti takéhoto vyššieho odborového orgánu odborovej organizácie, pričom ich 
použitie sa odvíja od skutočnosti, či žiadosť o vydanie oznámenia v zmysle novelizovaného 
ustanovenia § 9a ods. 1 ZoKV je podaná iba jednou zo zmluvných strán kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, o ktorú v predmetnom prípade ide (uplatní sa možnosť uvedená v § 7 ods. 1 
písm. b) bod 1 ZoKV) alebo ide o spoločný návrh oboch zmluvných strán kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa na vydanie oznámenia zmysle novelizovaného ustanovenia § 9a ods. 1 ZoKV 
(uplatní sa možnosť uvedená v § 7 ods. 1 písm. b) bod 2 ZoKV). 

23. Splnenie kritéria reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na strane 
vyššieho odborového orgánu odborovej organizácie podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV sa 
odvíja od jeho pôsobenia prostredníctvom základných odborových organizácii, ktoré sú v ňom 
združené, u zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov ako prílohy kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku v zmysle v § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Účelom 
podmienok uvedených v predmetnom kritériu je snaha o jednoznačné vymedzenie pôsobenia 
vyššieho odborového orgánu u týchto zamestnávateľov (teda u členských organizácií druhej 
zmluvnej strany – organizácie zamestnávateľov) s cieľom vylúčiť fiktívne zakladanie  
odborových orgánov a následné uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa ako formu 
zneužitia predmetného inštitútu, ktorá by následne mohla vstúpiť aj do procesu posudzovania 
reprezentatívnosti a byť záväzná aj pre ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti 
odvetvia. Novela ZoKV totiž vychádza z premisy, že vyšší odborový orgán odborovej 
organizácie v súlade s účelom svojho založenia zakladá na podnikovej úrovni (v tomto prípade 
u jednotlivých zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, ktorá je druhou 
zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej reprezentatívnosť sa posudzuje) 
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základné odborové organizácie ako formy zastúpenia zamestnancov na pracovisku v zmysle § 
11a ZP a súčasne, že u týchto zamestnávateľov tieto základné odborové organizácie aj skutočne 
vykonávajú činnosť zástupcu zamestnancov v zmysle § 229 ods. 6 ZP, t. j. kolektívne 
vyjednávajú a uzatvárajú kolektívne zmluvy.  

24. Vyšší odborový orgán odborovej organizácie musí mať preto založené u najmenej 30 % 
z týchto zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) 
ZoKV svoje základné odborové organizácie v rámci zvoleného kódu štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny, pričom 100 % kvórum tvoria 
všetci zamestnávatelia uvedení v zozname zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV, 
ktorí majú kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni 
skupiny, v ktorom prebieha posudzovanie reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa. Absolútny počet zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov podľa § 4 

ods. 1 písm. b) ZoKV kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je teda irelevantný z pohľadu 
dosiahnutia potrebnej 30 % reprezentatívnosti vyššieho odborového orgánu, pretože sa 
celkové kvórum 100 % reprezentatívnosti a potrebnej minimálnej 30 % reprezentatívnosti 
bude posudzovať vždy v rámci konkrétneho kódu štatistickej klasifikácie ekonomických 
činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny. V absolútnom vyjadrení môže v rámci 
niektorého kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo na 
úrovni skupiny hodnota 100 % predstavovať 10 zamestnávateľov, pričom splnenie kritéria 
bude predstavovať existencia najmenej 4 základných odborových organizácii združených v 
odborovej organizácii, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v inom 
prípade môže hodnota 100 % predstavovať jedného zamestnávateľa a splnenie kritéria sa 
dosiahne existenciou základnej odborovej organizácie u tohto zamestnávateľa (iný prípad z 

matematického i praktického pohľadu možný samozrejme nebude). Preukazovanie splnenia 
tejto podmienky je upravené v § 9a ods. 1 písm. c) ZoKV.     

25. Popri samotnej existencii základných odborových organizácií združených v odborovej 
organizácii, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, bude súčasne 
musieť preukázať vyšší odborový orgán aj skutočné pôsobenie u týchto zamestnávateľov ako 
zástupca zamestnancov v podobe uplatnenia kompetencie na kolektívne vyjednávanie v zmysle 
§ 229 ods. 6 ZP, a to prostredníctvom uzatvorenia podnikovej kolektívnej zmluvy alebo 
minimálne vedenia procesu kolektívneho vyjednávania v zmysle ZoKV. Základné odborové 
organizácie združené v odborovej organizácii, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, museli byť v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 
ktorom sa doručilo oznámenie podľa § 9a ods. 1 ZoKV, zmluvnou stranou podnikovej 
kolektívnej zmluvy. Vzhľadom na vlastnú aplikačnú prax a možné dlhé obdobie, v ktorom sa 

vedie kolektívne vyjednávanie, pripúšťa zákonodarca aj alternatívu neuzatvorenia kolektívnej 
zmluvy, súčasne však požaduje preukázanie vedenia procesu kolektívneho vyjednávania v 
podobe vzniku a riešenia kolektívneho sporu podľa § 10 ZoKV tak, že zmluvné strany alebo 
zmluvná strana (základná odborová organizácia) tejto podnikovej kolektívnej zmluvy požiadali 
o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 s cieľom uzatvorenia kolektívnej zmluvy. 
Osobitne je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v záujme objektivizácie tohto procesu 
zákonodarca vylučuje uplatnenie § 11 ods. 1 ZoKV, t. j. dohodu zmluvných strán na osobe 
sprostredkovateľa na vyriešenie kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy, hoci 
právny poriadok takúto možnosť pripúšťa a pre účely preukázania splnenia podmienky 
uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a) ZoKV vyžaduje výlučne určenie osoby sprostredkovateľa zo 
strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle § 11 ods. 2 ZoKV. Naznačené 
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obmedzenie voľby zmluvných strán v zmysle § 11 ods. 1 ZoKV jednoznačne smeruje k zvýšeniu 
princípu právnej istoty a zabezpečeniu dostatočne objektívnych a právne relevantných 
dôkazov pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nielen pre proces overovania 
splnenia podmienok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v zmysle § 9a ods. 
1 ZoKV, ale aj pre prípad súdneho sporu, predmetom ktorého bude preskúmavanie 
„rozhodnutia“ (oznámenia podľa § 9a ods. 6 ZoKV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR v zmysle § 9b ZoKV. V dôsledku tohto prístupu sa preto odporúča, aby napriek možnej 
existujúcej dohode zmluvných strán podnikovej kolektívnej zmluvy v zmysle § 11 ods. 1 ZoKV, 
zmluvné strany alebo zmluvná strana požiadali o určenie sprostredkovateľa v zmysle § 11 ods. 
2 ZoKV, inak nedokážu splniť uvedenú podmienku, hoci by ich kolektívny spor v zmysle § 10 
ZoKV riešila osoba sprostredkovateľa ustanovená do procesu kolektívneho vyjednávania. 
Preukazovanie splnenia tejto podmienky je upravené v § 9a ods. 1 písm. c) ZoKV.    

26. Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe, keď kolektívne vyjednávanie u novo 
vzniknutých základných odborových organizácií štandardne trvá výrazne dlhšie ako pri dlhšie 
existujúcich základných odborových organizáciách, kde sa uzatvára kolektívna zmluva už 
opakovane, zavádza zákonodarca výnimku v podobe tzv. fikcie splnenia tohto kritéria v zmysle 
§ 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV bez ohľadu na aktuálny stav kolektívneho vyjednávania u tohto 
zamestnávateľa (napr. základná odborová organizácia môže byť krátko pred podpisom 
kolektívnej zmluvy, resp. u tohto zamestnávateľa vôbec nemusí prebiehať proces kolektívneho 
vyjednávania). Výnimka sa môže uplatniť len pri odborovej organizácii združenej v odborovej 
organizácii, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá ku dňu 
oznámenia podľa § 9a ods. 1 ZoKV pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu 
zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV. Preukazovanie splnenia podmienok pre 

uplatnenie výnimky sa bude riadiť § 9a ods. 1 písm. c) prvou vetou ZoKV, kde vyšší odborový 
orgán bude preukazovať na základe evidenčného listu základnej odborovej organizácie okamih 
jej vzniku a teda neuplynutie stanoveného 24 mesačného obdobia. 

27. Posudzovanie splnenia podmienky reprezentatívnosti pri vyššom odborovom orgáne 
odborovej organizácie sa mení v závislosti od situácie, ak príde k spoločnému podaniu návrhu 
na zverejnenie oznámenia podľa § 9a ods. 1 ZoKV zo strany oboch zmluvných strán kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa, o ktorú v uvedenej veci ide. V tomto prípade sa následne neuplatňuje 
proces posudzovania podľa podmienok uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV, ale fakticky 
sa uplatní prezumpcia splnenia kritéria reprezentatívnosti na strane vyššieho odborového 
orgánu odborovej organizácie. Samotným právotvorným aktom je pristúpenie súhlasu druhej 
zmluvnej strany (v aplikačnej praxi spravidla organizácie zamestnávateľov, ktorá je spravidla 
odporcom rozširovania záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa). Ďalšie podmienky v 

prípade podania spoločného návrhu podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 2 ZoKV zákonodarca 
nestanovuje, a to ani ako vyrovnávací prostriedok voči posudzovaniu reprezentatívnosti podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) bod 1 ZoKV. Vyšší odborový orgán odborovej organizácie tak de facto nemusí 
mať založené základné odborové organizácie u zamestnávateľov uvedených v zozname 
zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV, ani preukazovať ich skutočné pôsobenie u 
týchto zamestnávateľov formou uzatvárania kolektívnych zmlúv alebo vedením procesu 
kolektívneho vyjednávania.  

28. Analogickým spôsobom, ako v prípade overovania splnenia podmienok 
reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, sa budú rovnaké kritériá i procesný 
spôsob overovania vzťahovať na posudzovanie reprezentatívnosti dodatku uzatvorenom k 
(reprezentatívnej) kolektívnej zmluve. S ohľadom na túto skutočnosť i popisovanú potrebu 
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overenia pôsobenia základných odborových organizácií odborovej organizácie, ktorá je 
zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, sa vyžaduje uvádzanie 
(aktualizovaného) zoznamu zamestnávateľov v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) ZoKV aj do 
uzatváraného dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Bližšie pozri komentár k § 4 
ZoKV. 

29. V § 7 ods. 3 sa upravuje otázka, odkedy je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa záväzná pre ostatných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia.  Zmluvné 
strany môžu MPSVR SR oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa. Ak sa pri overovaní podľa § 9a zistí, že podmienky reprezentatívnosti sú splnené, 
neznamená to automaticky, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa zaväzovala zamestnávateľov 
odo dňa jej účinnosti (a teda spätne). Ustanovenie § 7 ods. 3 ustanovuje spôsob určenia prvého 
dňa záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

 

Zverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov 

Medzi 1. a 15. dňom kalendárneho 
mesiaca 

Medzi 16. a posledným dňom 
kalendárneho mesiaca 

Od prvého dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca 
Príklad: Zverejnenie 10.9. – záväznosť 
od 1.10. 
 

Od prvého dňa druhého kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
zverejnenia 
Príklad: Zverejnenie 16.9. – záväznosť od 
1.11. 

 
V nadväznosti na uvedené skutočnosti  sa na zamestnávateľa, ktorého SK NACE sa zhoduje s SK 

NACE kódom uvedeným v oznámení, vzťahuje reprezentatívna  kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa a zamestnávateľ musí zabezpečiť práva/pracovné podmienky zamestnancov v rozsahu 
tejto kolektívnej zmluvy (ak zabezpečoval zamestnancom práva/pracovné podmienky 
v menšom rozsahu). Plniť musí odo dňa záväznosti tejto kolektívnej zmluvy pre neho (do 
skončenia účinnosti kolektívnej zmluvy – predĺžená účinnosť kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa sa ale podpisom dodatku o predĺžení tejto účinnosti už na tohto zamestnávateľa len 
z titulu podpísania dodatku nevzťahuje, ale bude sa na neho vzťahovať až v závislosti od 
zverejnenia nového oznámenia v Zbierke zákonov SR vo väzbe na deň začiatku záväznosti 
určený podľa § 7 ods. 3). V tejto súvislosti platí aj § 231 ods. 3 ZP, že „Pracovná zmluva je 
neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky zamestnanca v menšom rozsahu než kolektívna 
zmluva.“, ako aj § 4 ods. 2 písm. b) ZoKV: „Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá... 

upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu než kolektívna zmluva vyššieho stupňa.“. 
30. Pravidlo vymedzené v § 7 ods. 3 sa v zmysle ods. 4 vzťahuje aj na zverejnenie oznámenia, 
že bol uzatvorený dodatok k reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 
Zamestnávateľov bude zväzovať reprezentatívna zmluva vyššieho stupňa v znení dodatku 
(ktorý môže upravovať vecnú časť kolektívnej zmluvy – napr. zvýšenie mzdových taríf alebo 
napr. predĺžiť len účinnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa). 

 

Z komentára k tomuto ustanoveniu sa vypušťajú kapitoly: 
VII. Extenzia (rozširovanie záväznosti) kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa podľa § 7 
ZoKV 
 
VIII. Odvetvie a časť odvetvia (a SK NACE klasifikácia) 
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IX. Právne relevantný návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rozšírenie 
 

X. Nedodržanie zákonných podmienok 
 
XI. Späťvzatie návrhu 
 
XII. Viazanosť ministerstva práce návrhom zmluvných strán alebo zmluvnej strany 
 
XIII. Zverejnenie návrhu 
 
XIV. Pripomienky zamestnávateľa k návrhu na rozšírenie 

 
XV. Poradná komisia na prerokovanie návrhu na rozšírenie a závery komisie 
 

XVI. Kritériá pre rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

 

XVII. Viazanosť ministerstva návrhom z hľadiska rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa 
 

XVIII. Postup ministra 
 

XVIII. Postup ministra 
 

XX. Extenzia dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 

 

XXI. Viazanosť konkrétneho zamestnávateľa rozšírenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa 

 

 

§ 7a (Výnimky zo záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) 

 

Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo dodatku k nej 
Ustanovenie § 7 ods. 3 sa nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov 
zamestnávateľa, 
a) pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu účinnosti 

rozšírenia zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), 
b) ktorý je v úpadku 4ad) ku dňu účinnosti rozšírenia zverejnenia oznámenia podľa § 9a 

ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), 
c) ktorý je v likvidácii 4ae) ku dňu účinnosti rozšírenia zverejnenia oznámenia podľa § 9a 

ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), 
d) u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa 4af) ku dňu 

účinnosti rozšírenia zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 
písm. b), 

e) ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného 
počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci 
kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť bolo zverejnené 
oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), 

f) ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím 4ag) z priemerného 
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evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac 
predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť 
bolo zverejnené oznámenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b), 

g) ktorého postihla mimoriadna udalosť, 4ah) ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia 
zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) trvajú, 

h) ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu účinnosti 
rozšírenia zverejnenia oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b); to 
neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného zamestnávateľa 
a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou činnosťou tohto 
iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. 

 
__________ 
4ad) § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z. 
4ae) § 70 až 75 Obchodného zákonníka. 
4af) § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4ag) § 40 ods. 8 Zákonníka práce. 
4ah) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov. 

 

Doplnenie/úprava komentára (str. 113): 
 

I. Zamestnávatelia, na ktorých sa záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nevzťahuje 

1. V § 7a ZoKV sa upravujú výnimky, kedy sa na zamestnávateľa s SK NACE kódom odvetvia 

alebo časti odvetvia, na ktorého by sa inak vzťahovala reprezentatívna kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa, táto naňho vzťahovať nebude. Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa ani dodatok k nej  sa nevzťahuje na zamestnávateľa: 
 pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu zverejnenia 

oznámenia v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. 
b) (v praxi môže nastať aj situácia, že na zamestnávateľa sa vzťahuje reprezentatívna 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa ale už sa na neho nebude vzťahovať dodatok alebo 
naopak by sa mal vzťahovať dodatok ale nemá sa na neho vzťahovať reprezentatívna 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V prvom prípade je na zvážení zamestnávateľa 
nakoľko relevantné je pre neho chcieť byť viazaný dodatkom – napr. cez pristúpenie, 
úpravu vlastnej podnikovej kolektívnej zmluvy alebo pracovných zmlúv. V druhom prípade 
sa možno domnievať, že cez dodatok bude zamestnávateľ zaviazaný celou 
reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa). 

 ktorý je v úpadku ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa 
§ 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b) odkaz na § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii v znení zákona č. 348/2011 Z. z.), 

 ktorý je v likvidácii ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR – zverejnenie 
podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b)  (odkaz na § 70 až § 75 ObZ), 

 u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa zverejnenia 
oznámenia v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. 
b)  (odkaz na § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov),  

 ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu 
zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, 

v ktorom bolo zverejnené oznámenie v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 
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písm. a) alebo ods. 7 písm. b)   (t. j. ide o výnimku pre malé a stredné podniky od 1 do 19 
zamestnancov, ak sa počet zvýši, zamestnávateľ nebude povinný dodržiavať 
reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, keďže posudzovanie sa deje ku dňu 
zverejnenia oznámenia), 

 ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím (odkaz na § 40 ods. 8 ZP) 
z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac 
predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bolo zverejnené oznámenie v Zbierke 
zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b),  

 ktorého postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu zverejnenia oznámenia 
v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. b)  trvajú 
(mimoriadnu udalosť definuje § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva), 

 ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť (pozn. podnikanie) menej ako 24 mesiacov ku dňu 
zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov SR – zverejnenie podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo 
ods. 7 písm. b); to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného 
zamestnávateľa a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou 
činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov. 
 

II. Otázka individuálnej výnimky z extenzie kolektívnej zmluvy 

 
Príklad: 
Možno v Zbierke zákonov SR uviesť, že reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa 
nebude vzťahovať na konkrétneho zamestnávateľa?  

Zákon o kolektívnom vyjednávaní neumožňuje individuálnu výnimku, t. j. aby sa v Zbierke 
zákonov SR určilo alebo aby MPSVR SR poskytlo individuálnu výnimku, t. j., že na konkrétneho 
zamestnávateľa sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa  nebude vzťahovať. 

 

 

§ 9 Ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a rozhodnutí rozhodcov, ktoré sa 

ich týkajú 

 

(1) Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vrátane zoznamu zamestnávateľov podľa § 4 
ods. 1 písm. b) a rozhodnutie rozhodcu, ktoré sa jej týka, je zmluvná strana na strane 
zamestnávateľov povinná odovzdať na uloženie ministerstvu do 15 dní odo dňa 
podpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám. Rovnako sa postupuje pri zmene kolektívnej 
zmluvy. Zmluvná strana je povinná zaslať ministerstvu kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa a jej zmeny aj v elektronickej podobe v lehote podľa prvej vety. 

(2) Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je uzavretá podľa § 4 ods. 1, 
sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O oznámenie v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky požiada ministerstvo. 

(3) Ministerstvo je povinné na žiadosť a za ustanovený poplatok 4a) poskytnúť 
žiadateľovi rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 
__________ 
4a) Položka 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch. 
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Doplnenie/úprava komentára (str. 126): 
 

I. Odovzdanie kolektívnej zmluvy, jej dodatkov a rozhodnutí rozhodcov na uloženie 
 

1. V § 9 ods. 1 ZoKV sa rieši posledná fáza kolektívneho vyjednávania, a to odovzdanie: 
 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
 zmeny kolektívnej zmluvy (t. j. dodatku), 
 rozhodnutia rozhodcu, ktoré sa týka kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,  

na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
2. Odovzdanie nemá konštitutívne účinky, t. j. nemá vplyv na platnosť a účinnosť 

kolektívnej zmluvy, ale jej neodovzdanie je porušenie zákona. Odovzdanie je na účely uloženia 
tejto kolektívnej zmluvy alebo rozhodnutia rozhodcu na ministerstve a oznámenie v Zbierke 

zákonov, že k takémuto uloženiu došlo. Z praktického hľadiska ukladanie kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa na ministerstve má význam aj pri otázke posudzovania reprezentatívnosti 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,  keďže zoznam uložených zmlúv je aj databázou 
zamestnávateľov a SK NACE kódov. 

3. ZoKV ukladá povinnosť odovzdať kolektívnu zmluvu zmluvnej strane na strane 
zamestnávateľa/ov (v praxi to však v mnohých prípadoch robia zástupcovia odborov), pričom 
zákon určuje lehotu do 15 dní odo dňa podpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo do 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rozhodcu zmluvným stranám.  

4. Z hľadiska formy ide o odovzdanie podpísaných originálov kolektívnych zmlúv, dodatkov 
ako aj rozhodnutí, pričom zákon zdôrazňuje povinnosť zaslať ministerstvu kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa a jej zmeny aj v elektronickej podobe, napr. na dátovom nosiči.  

5. Ministerstvo uloží každú kolektívnu zmluvu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 4 ZoKV, t. j. 
písomná, podpísaná na tej istej listine a doložená zoznamom zamestnávateľov. Ministerstvo 
skúma, či ide o kolektívnu zmluvu (t. j. kto sú zmluvné strany, ktoré ju uzatvorili) a či ide 
o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. 

 
Príklad – Posúdenie, či ide o kolektívnu zmluvu a rozpor kolektívnej zmluvy s právnymi 
predpismi: 
Organizácia zamestnávateľov doručila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
kolektívnu zmluvu, ktorá obsahuje len opísané ustanovenia zo zákona. Keďže podľa § 231 ZP 
kolektívna zmluva má mať charakter výhodnosti, taká kolektívna zmluva, ktorá kopíruje len 
zákon, nie je kolektívnou zmluvou podľa § 231 ZP. V takomto prípade možno predpokladať, 
že kolektívna zmluva nebude uložená. Ministerstvo však vo všeobecnosti neskúma súlad 

obsahu kolektívnej zmluvy (napr. súlad mzdovej časti) s právnymi predpismi z hľadiska toho, 
či takúto kolektívnu zmluvu uloží, keďže časti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, sú 
automaticky neplatné a ministerstvo nemá právomoc neukladať kolektívne zmluvy pre 
rozpor ich častí so zákonom. Ak by však kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola v rozpore 
s právnymi predpismi ako celok (ako celok absolútne neplatná alebo by nešlo o kolektívnu 
zmluvu alebo kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa), takáto kolektívna zmluva nebude uložená. 
 
Príklad – Kolektívna zmluva „vyššieho stupňa“ uzatvorená pre jedného 
zamestnávateľa a jej uloženie: 
Organizácia zamestnávateľov doručila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluvu 
označenú ako kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V zozname zamestnávateľov je uvedený len 
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jeden zamestnávateľ. Keďže kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára za 
zamestnávateľov [§ 4 ods. 1 písm. b) ZoKV „doložené zoznamom zamestnávateľov“], 
ministerstvo takúto kolektívnu zmluvu nemôže uložiť. 
 

6. Pokiaľ ide o ukladanie dodatkov ku kolektívnym zmluvám, možno rozlíšiť vecný 
dodatok (zmena vecného obsahu kolektívnej zmluvy) a dodatok so zmenou zoznamu 
zamestnávateľov. V prípade vecného dodatku ide o zmenu vecného obsahu kolektívnej 
zmluvy, pričom môže byť spojený aj so zmenou v zozname zamestnávateľov.  

7. Situácia č. 1 (zmena v organizácii zamestnávateľov): V princípe, ak zoznam 
zamestnávateľov v prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa neobsahuje všetkých 
zamestnávateľov združených v organizácii zamestnávateľov, ale dodatočne sa mení tento 
zoznam alebo do organizácie zamestnávateľov vstúpi nový zamestnávateľ a chce byť 

zaviazaný kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ide len o zmenu dodatku.  
8. Situácia č. 2 (pristúpenie ku kolektívnej zmluve bez zmeny v organizácii 

zamestnávateľov): Ak však chce byť kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa viazaný 
zamestnávateľ, ktorý nie je členom organizácie zamestnávateľov, musí pristúpiť ku 
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa podľa § 5 ods. 4 ZoKV.  

9. Novela ZokV účinná od 1. septembra 2017 ustanovuje, že zmluvná strana na strane 
zamestnávateľov ukladá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vrátane zoznamu 
zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b). Z tejto textácie vyplýva, že na MPSVR SR sa majú 
posielať nielen vecné dodatky ale aj dodatky, ktoré sa týkajú zmeny v zozname 
zamestnávateľov. Pokiaľ ide o otázku reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
– posudzovanie reprezentatívnosti sa deje len vo väzbe na vecný dodatok. 

 
II. Oznámenie ministerstva o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
 

V ods. 2 sa upravuje postup ministerstva vo väzbe na oznámenú kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa, ktorá bola uložená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je 
uzatvorená podľa § 4 ods. 1 ZoKV (t. j. spĺňa náležitosti podľa § 4 ods. 1 ZoKV). O oznámenie v 
Zbierke zákonov SR požiada ministerstvo. V Zbierke zákonov SR následne vyjde Oznámenie 
ministerstva, v ktorom napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podľa 
§ 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 
boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR do ... uložené (napr.) tieto dodatky ku 
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa: ... 

Ak ide o rozhodnutie rozhodcu, oznamuje sa uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

na základe rozhodnutia rozhodcu. 
 

III. Povinnosť ministerstva poskytnúť žiadateľovi rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa 

 
Žiadateľ (t. j. každá osoba) má právo žiadať rovnopis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

(vrátane dodatku) od ministerstva, ktoré musí tejto žiadosti vyhovieť. Žiadateľ musí zaplatiť 
poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – položka 2 písm. a) 
[vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných 
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za 
každú aj začatú stranu 1,50 eura]. 
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§ 9a Postup pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa a zverejnenie oznámenia o jej uzatvorení 

 

(1) Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu 
ministerstvu písomne oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa. Oznámenie musí byť podpísané zmluvnou stranou, a ak ide o spoločné 
oznámenie, musí byť podpísané zmluvnými stranami na tej istej listine, a musí 
obsahovať 

a) názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, 
b) označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je 

reprezentatívna, 

c) doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu, 
ktorým je identifikačné číslo alebo evidencia na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov uvedených v 
zozname zamestnávateľov podľa § 4 ods. 1 písm. b), a kópia podpísanej 
podnikovej kolektívnej zmluvy alebo kópia listu so žiadosťou o určenie 
sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2, ak nejde o spoločné oznámenie zmluvných 
strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. 

(2) Ak oznámenie podľa odseku 1 neobsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo 
vyzve zmluvnú stranu alebo zmluvné strany na odstránenie nedostatkov oznámenia 
alebo na doplnenie oznámenia do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak 
zmluvná strana alebo zmluvné strany neodstránia nedostatky oznámenia alebo 

nedoplnia oznámenie v lehote podľa prvej vety, ministerstvo oznámenie odloží a 
informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany. Ministerstvo oznámenie podľa 
odseku 1 odloží a informuje o tom zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, aj ak 

a) do uplynutia doby, na ktorú sa reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
dojednala, zostáva ku dňu doručenia tohto oznámenia menej ako šesť mesiacov, 

b) v odvetví alebo v časti odvetvia podľa odseku 1 písm. b) je reprezentatívna iná 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie podľa 
odseku 6 písm. a) alebo odseku 7 písm. b), a to počas jej účinnosti, najviac však 
počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 6 písm. a) alebo 
odseku 7 písm. b), 

c) o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oznámenej podľa odseku 1 rozhodol súd 
podľa § 9b ods. 5 písm. a), a to počas jedného roka odo dňa zverejnenia oznámenia 

podľa odseku 7 písm. a). 
(3) Ak oznámenie podľa odseku 1 obsahuje ustanovené náležitosti, ministerstvo 
a) bezodkladne zašle informáciu o tomto oznámení na zverejnenie v Obchodnom 

vestníku spolu s údajmi podľa odseku 1 písm. a) a b) a zverejní túto informáciu na 
svojom webovom sídle; zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa 
odseku 1 písm. b) môže predložiť ministerstvu k uvedenému oznámeniu do 
piatich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku svoje 
stanovisko, 

b) overí, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna 
kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 
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(4) Na účely overenia splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo 
požiada podľa osobitného predpisu4ai) o údaje o počte zamestnancov v rozsahu 
potrebnom na overenie splnenia tejto podmienky dostupné ku dňu doručenia 
oznámenia podľa odseku 1 podľa ich poslednej aktualizácie; vychádza pri tom zo 
zoznamov zamestnávateľov odovzdaných na uloženie podľa § 9 ods. 1. Ak podľa 
osobitného predpisu4ai) nie je možné poskytnúť ministerstvu údaje podľa prvej vety, 
zamestnávateľ je povinný na žiadosť ministerstva písomne mu oznámiť do troch 
pracovných dní počet svojich zamestnancov. 

(5) Reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia 
odborových zväzov4aj) majú právo v komisii založenej na tripartitnom princípe (ďalej 
len „komisia“), ktorú zriadi ministerstvo, vyjadriť svoje stanovisko k údajom uvedeným 
v oznámení podľa odseku 1, k stanovisku podľa odseku 3 písm. a) a k údajom získaným 

podľa odseku 4. Členmi komisie sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia 
reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zástupcovia reprezentatívnych združení 
odborových zväzov a zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predsedu 
komisie, podpredsedov komisie a ostatných členov komisie vymenúva a odvoláva 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predsedom komisie je 
zástupca ministerstva a podpredsedami komisie sú zástupca reprezentatívnych 
združení zamestnávateľov a zástupca reprezentatívnych združení odborových zväzov. 
Podrobnosti o zložení komisie a o jej činnosti upraví rokovací poriadok komisie, ktorý 
vydá ministerstvo. 

(6) Ak ministerstvo na základe údajov uvedených v oznámení podľa odseku 1 a 
údajov získaných podľa odseku 4 zistí, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená 

podľa odseku 1 
a) je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o 

zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, 

b) nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, bezodkladne požiada o 
zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku a oznámi túto 
skutočnosť na svojom webovom sídle. 

(7) Ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky 

a) o zrušení oznámenia podľa odseku 6 písm. a) súdom, ak súd rozhodne podľa § 9b 
ods. 5 písm. a), 

b) o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak súd 

rozhodne podľa § 9b ods. 5 písm. b). 
(8) Odseky 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na dodatok k reprezentatívnej 

kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 
__________ 
4ai) § 30 a 31 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 

4aj) § 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o tripartite). 

 

 

I. Overovanie splnenia podmienok reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy 
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1. Ust. § 9a ZoKV nanovo upravuje otázky spojené s overovaním splnenia podmienok 

reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ak sa jedna zo zmluvných strán alebo obe 

zmluvné strany domnievajú, že nimi uzatvorená kolektívna zmluva vyššieho stupňa je 

reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, môžu túto skutočnosť Ministerstvu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR písomne oznámiť. 

 

Príklad – viac účastníkov na zmluvnej strane odborových organizácií: 
Ak kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola na jednej zmluvnej strane (strana vyššej odborovej 
organizácie) uzatvorená viacerými účastníkmi (viacerými vyššími odborovými 
organizáciami), oznámenie musí obsahovať súhlas všetkých účastníkov na tejto zmluvnej 
strane s tým, že sa oznamuje táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 9a (keďže ide 
o jednu zmluvnú stranu a pozri aj § 3a ZoKV a zásadu spoločného postupu rokovania 

a uzatvorenia kolektívnej zmluvy). 
 

Z obsahového hľadiska musí ísť o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (t. j. nie napr. 
o podnikovú kolektívnu zmluvu, a teda v zozname zamestnávateľov musia byť uvedení aspoň 
dvaja zamestnávatelia a musí ísť o kolektívnu zmluvu aj v zmysle § 231 ZP). Z tohto hľadiska 
nie je dôležité pomenovanie právneho úkonu, ale jeho obsah. Reprezentatívnou kolektívnou 
zmluvou vyššieho stupňa teda nemôže byť skupinová podniková kolektívna zmluva, t. j. súbor 
rovnakých podnikových kolektívnych zmlúv pre zamestnávateľov skupiny zamestnávateľov 
s jedným vlastníkom. 
 

II. Náležitosti oznámenia  

 

2. ZoKv v § 9a ods. 1 ZoKV upravuje náležitosti tohto oznámenia:  
 názov samotnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pri dodatku označenie tohto 

dodatku – napr. dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa XY, ak ide o prvé 
overovanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s dodatkom – kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa XY v znení dodatku č. 1), 

 označenie odvetví alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená a v ktorých je 
reprezentatívna – v tomto prípade ide o kumulatívnu podmienku, t. j. v oznámení bude 
uvedený SK NACE kód odvetvia/časti odvetvia, v ktorom má byť kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa reprezentatívna (musí ísť o jeden z kódov odvetvia/časti odvetvia, pre 
ktoré je vôbec kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená). 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahuje označenie odvetvia (napr. SK NACE kód 47) 

alebo časti odvetvia (napr. SK NACE kód 47.7), pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza 
zo zoznamu zamestnávateľov, za ktorých je uzatvorená. Zoznam zamestnávateľov je uvedený 
v prílohe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a pri zamestnávateľovi v tomto zozname má byť 
uvedený aj SK NACE kód, ktorý mu pridelil Štatistický úrad SR. 

Označením odvetvia je kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností podľa 
osobitného predpisu na úrovni divízie. Týmto osobitným predpisom je Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, z národného hľadiska je to potom 
vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. Označením časti odvetvia je kód štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu na úrovni skupiny. Týmto 
osobitným predpisom je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, 
z národného hľadiska je to potom vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. SK NACE 
kód prideľuje Štatistický úrad podľa prevažujúceho predmetu činnosti. 
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Príklad SK NACE kódov a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa:  
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorená medzi Integrovaným 
odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska je uzatvorená pre viac ako 
100 zamestnávateľov.  
V prílohe je pri každom zamestnávateľovi uvedený SK NACE kód, napr. 47790. Z uvedeného 
čísla 47790 – číslo 47 znamená úroveň divízie a 47.7 úroveň skupiny. Uvedené zároveň 
znamená, že táto kolektívna zmluva je uzatvorená aj pre divíziu 47 (prípadne, ak by sa 
zmluvné strany dohodli na uzatvorení na nižšej úrovni, tak iba pre skupinu 47.7). Toto by 
malo byť priamo vyjadrené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (t. j. že na ktoré odvetvie 
alebo časť odvetvia sa vzťahuje), niekedy sa však zmluvné strany spoliehajú len priamo na SK 
NACE kódy uvedené pri jednotlivých zamestnávateľoch v prílohe (a v kolektívnej zmluve 

neuvádzajú žiadne SK NACE kódy). Táto prax súvisí s tým, že často sa napr. vyjedná kolektívna 
zmluva a až následne organizácia zamestnávateľov dodá zoznam zamestnávateľov, za 
ktorých vyjednala túto kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. 
Samotný SK NACE kód má 5 čísiel: 
1. úroveň – sekcia  – položka označená abecedným znakom 
2. úroveň – divízia  – položka označená dvojmiestnym číselným znakom 
3. úroveň – skupina  – položka označená trojmiestnym číselným znakom 
4. úroveň – trieda  – položka označená štvormiestnym číselným znakom 
5. úroveň – podtrieda  – položka označená päťmiestnym číselným znakom. 
Napr. v tomto prípade dvojčíslo 47 znamená „Maloobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov“ a trojčíslie 47.7 znamená „Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných 

predajniach“ a na úrovni podtriedy – päťčíslie (t. j. celý SK NACE kód) je to 47.79.0 – 
„Maloobchod s použitým tovarom v predajniach“. 
 

Dôležité informácie o SK NACE klasifikácii: 

Vyhľadávanie subjektov podľa SK NACE: http://www.statistics.sk/pls/wregis/dotaz 

Kódy SK NACE: http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5205 

Informácie Štatistického úradu o SK NACE: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 

 
Príklad – Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorená medzi 
Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska: 
Napríklad pri tejto kolektívnej zmluve v stavebníctve z hľadiska označenia odvetvia alebo 

časti odvetvia to bude kód divízie 47 alebo kód skupiny 47.7 alebo prípadne ďalšie kódy, ktoré 
obsahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa; v praxi jedna kolektívna zmluva je spravidla 
uzatvorená pre viac odvetví/divízií alebo prípadne pre väčší počet časti odvetví/skupín. 
Písomné oznámenie sa môže týkať len jedného alebo niektorých odvetví alebo častí odvetví. 

 

 doklad o tom, že bola splnená podmienka podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoKV, t. j. doklad,  
o reprezentatívnosti na strane vyššej odborovej organizácie, a to nasledujúcim 
spôsobom: IČO odborovej organizácie alebo doklad o jej evidencii na Ministerstve 
vnútra SR (v evidencii odborových organizácií). Predmetná duálnosť vychádza 
z možnosti dvojakého vzniku základných odborových organizácií a ich právnej 
subjektivity. Štandardným a zaužívaným mechanizmom je založenie základnej 
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odborovej organizácie ako organizačnej zložky s odvodenou právnou subjektivitou od 
odborového zväzu (vyššia odborová organizácia), pričom evidenčný list vystavuje 
samotný odborový zväz s IČO-m, ktoré je pridelené Štatistickým úradom SR.  Zoznam  
takýchto organizačných jednotiek občianskych združení s IČO-m vedie Ministerstvo 
vnútra SR. Vyššia odborová organizácia tak bude dokladovať splnenie predmetnej 
podmienky prostredníctvom kópií vystavených evidenčných listov pre tieto základné 
odborové organizácie, ktoré sú jej organizačnými jednotkami. Druhým prípadom bude 
dokladovanie existencie odborovej organizácie prostredníctvom oznámenia o evidencii 
na Ministerstve vnútra SR v zozname odborových organizácií a zamestnávateľských 
organizácií, pričom evidenčný list s prideleným IČO-m od Štatistického úradu SR 
vystavuje priamo Ministerstvo vnútra SR (bližšie porovnaj komentár k § 2 ZoKV). Okrem 
toho sa musí priložiť kópia podpísanej podnikovej kolektívnej zmluvy (vzhľadom na to, 

že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nepotrebuje poznať celkový obsah 
kolektívnej zmluvy, a to aj vzhľadom na niektoré možno dôverné informácie – postačuje 
taká kópia, z ktorej bude zrejme, že podniková kolektívna zmluva bola uzatvorená – 
názov, podpisy a možnosť overiť, že ide o kolektívnu zmluvu v zmysle § 231 Zákonníka 
práce a v zmysle § 2 ZoKV). Ak podniková kolektívna zmluva nebola uzatvorená, je 
potrebné predložiť kópiu listu žiadosti odborovej organizácie o určenie 
sprostredkovateľa v spore o uzatvorenie podnikovej kolektívnej zmluvy podľa § 11 ods. 
2 ZoKV. Podmienka predkladania dokladov (t. j. ani pôsobenie odborových organizácií, 
ani uzatvorenie podnikovej kolektívnej zmluvy ani žiadosť o určenie sprostredkovateľa) 
nemusí byť splnená, ak ide o spoločné oznámenie zmluvných strán o tom, že bola 
uzatvorená reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

3. Ak oznámenie neobsahuje predpísané náležitosti, v § 9a ods. 2 ZoKV je upravený postup 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  – výzva na odstránenie nedostatkov a v prípade 
neodstránenia nedostatkov – odloženie oznámenia a informovanie zmluvných strán. Odloženie 
oznámenia nevytvára prekážku, že v budúcnosti nemôže byť podané rovnaké oznámenie, ktoré 
bude obsahovať už všetky potrebné doklady. 

4. V § 9a ods. 2 ZoKV sa upravujú aj prípady, kedy Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR z úradnej povinnosti vec automaticky odloží a informuje o tom zmluvnú stranu 
(ktorá oznámenie urobila) alebo zmluvné strany (v prípadne spoločného oznámenia): 

1) ku dňu doručenia oznámenia je zostatok doby trvania kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa menej ako 6 mesiacov. Príklad: 15.8.2017 je na Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR doručené oznámenie, ktoré sa týka kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 
2018 (uzatvorenej do 31.12. 2018).  

2) existuje iná reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola oznámená 
v Zbierke zákonov SR. V prípade takejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa 
garantuje jej „reprezentatívnosť“ najmenej na 1 rok. Príklad: Ak v odvetví SK NACE 41 je 
reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa A, o ktorej oznámenie bolo zverejnené 
15.2.2018, ministerstvo odloží každé oznámenie o inej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 
do 14.2.2019. 3) Ak by však reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola 
uzatvorená do 31.12.2018, oznámenie možno predložiť už 1.1.2019. 

ak ide o rozhodnutie súdu, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna (kde sa 
predtým  pri overovaní splnenia podmienok dospelo k záveru, že nie sú naplnené) 
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III. Postup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

5. V § 9a ods. 3 sa upravuje postup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ak 
oznámenie obsahuje zákonom ustanovené náležitosti: 

1) zverejnenie informácie o oznámení v Obchodnom vestníku a právo zamestnávateľa 
z daného odvetvia alebo časti odvetvia predložiť stanovisko k uvedenému oznámeniu 
(do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia) – stanovisko sa môže týkať napr. 
nezrovnalostí pokiaľ ide o označenie zamestnávateľov SK NACE kódmi, pochybnosti 
o reprezentatívnosti. Predmetom stanoviska nemajú byť vecné otázky – napr. nároky 
vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vzhľadom na to, že ministerstvo len 
overuje splnenie podmienok reprezentatívnosti a neposudzuje otázky spojené 
s dopadmi konkrétnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na zamestnávateľov 
v odvetví alebo v časti odvetvia. Uvedené právo predkladať pripomienky/stanovisko 
upravené v ZoKV vychádza z časti 5 bod 2 písm. c) Odporúčania MOP č. 91 z roku 1951. 

2) overenie, či oznámená kolektívna zmluva vyššieho stupňa spĺňa zákonom ustanovené 
podmienky reprezentatívnosti, a teda či ju môže v Zbierke zákonov SR oznámiť ako 
reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. 

6. Na účel overenia sa v § 9a ods. 4 ZoKV upravuje postup, kde Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR požiada o potrebné údaje Štatistický úrad SR.  Otázka 
reprezentatívnosti sa overí ku dňu doručenia oznámenia. Vychádza sa z údajov, ktoré má 
Štatisticky úrad SR ako posledné k dispozícii. Pre tento účel sa vychádza zo zoznamov 
zamestnávateľov, ktoré má ministerstvo k dispozícii vo väzbe na zoznamy zamestnávateľov, 
ktoré sú prílohami každej z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (za nezrovnalosti 
v zoznamoch, neoznámenie ich zmeny zodpovedajú organizácie zamestnávateľov). Ak 

Štatistický úrad  SR nemôže poskytnúť údaje (pretože údaj je chránený) – vtedy ministerstvo 
žiada o údaj konkrétneho  zamestnávateľa. 

7. V § 9a ods. 5 ZoKV sa ustanovuje Komisia založená na tripartitnom základe. Cieľom 
komisie je zaoberať sa otázkami, ktoré môžu nastať v súvislosti s údajmi predloženými 
Štatistickým úradom SR, zamestnávateľmi, stanoviskami dotknutých zamestnávateľov, 
dokladmi predloženými zmluvnou stranou, a pod. Členovia komisie môžu poukázať na 
nezrovnalosti pokiaľ ide o predložené doklady, údaje, a pod. 

8. Za overenie splnenia podmienok reprezentatívnosti zodpovedá Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo pri overení (§ 9a ods. 6 ZoKV ) vychádza z rozsahu 
oznámenia podľa § 9a ods. 1 ZokV (z údajov, ktoré boli predložené) a z údajov zistených podľa 
§ 9a ods. 4. V nadväznosti na tieto údaje ministerstvo zistí: 

1) kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho 
stupňa – ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto skutočnosti 
v Zbierke zákonov SR (záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
pre konkrétneho zamestnávateľa – viď. § 7 ods. 3 ZoKV), 

2) kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou 
vyššieho stupňa – ministerstvo bezodkladne požiada o zverejnenie oznámenia o tejto 
skutočnosti v Obchodnom vestníku. 

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je viazané oznámením zmluvnej strany 
alebo zmluvných strán v tom zmysle, že ak je oznámenie podané len na niektoré odvetvia 
(divízie) alebo časti odvetvia (skupiny) z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, nemôže ísť nad 
rozsah návrhu a oznámiť v Zbierke zákonov SR, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je 
reprezentatívna aj v ďalších odvetviach alebo častiach odvetví. 
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Príklad: 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola uzatvorená na odvetvie/divíziu 27 (Výroba 
elektrických zariadení) a 28 (Výroba strojov a zariadení i. n.) a oznámenie by smerovalo na 
odvetvie/divíziu 27 a časť odvetvia/skupinu 28.3 (Výroba strojov pre poľnohospodárstvo 
a lesníctvo). Ak oznámenie smeruje len k odvetviu 27, ministerstvo nemôže urobiť oznámenie 
v širšom rozsahu. 
 

Pokiaľ ide o zúženie odvetví alebo častí odvetví, kde je kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
reprezentatívna, ministerstvo je viazané návrhom a overuje reprezentatívnosť v rozsahu 
navrhovaných odvetví alebo časti odvetví. Výnimkou je prípad, ak by sa oznámilo odvetvie/časť 
odvetvia, pre ktoré kolektívna zmluva vyššieho stupňa ani nie je uzatvorená (pozn. v prílohe 

v zozname zamestnávateľov nie je  žiadny zamestnávateľ z daného odvetvia/časti odvetvia). 
10. Vo väzbe na postup podľa § 9b ZokV sa v § 9a ods. 7 ZokV upravuje aj postup 

oznamovania ďalších skutočností v Zbierke zákonov SR: 
1) zverejnenie oznámenia o zrušení oznámenia o tom, že kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo väzbe na rozhodnutie 
súdu podľa § 9b ods. 5 písm. a) ZokV – takáto kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je 
reprezentatívna,  

2) zverejnenie oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa – vo väzbe na rozhodnutie súdu podľa § 9b ods. 5 písm. b) ZoKV (účinky na 
konkrétneho zamestnávateľa – viď. § 7 ods. 3 ZokV), 

11. V § 9a ods. 8 ZoKV sa ustanovuje, že aj v prípade dodatkov – ak ide o dodatok 

k reprezentatívnej kolektívnej zmluve sa primerane uplatnia ods. 1 až 7 (t. j. od písomného 
oznámenia, cez overenie reprezentatívnosti, po zverejnenia v Zbierke zákonov SR). 
Ak ide o reprezentatívny dodatok, ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorá nebola 
oznámená ako reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, písomné oznámenie podľa 
§ 9a ods. 1 ZoKV musí smerovať na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v znení dodatku, pričom 
platí „ochrana“ inej reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 9a ods. 2 písm. 
b) ZoKV. 
V praxi môže nastať situácia, že dôjde pri dodatku aj k zmene v zozname zamestnávateľov, 
ktorých sa týka, resp. sa menia kódy SK NACE. To zvykne byť problémom práve pri posudzovaní 
reprezentatívnosti dodatku ku kolektívnej zmluve, a to z dôvodu: 

1) zmeny zoznamu zamestnávateľov (t. j. napr. niektoré odvetvia alebo časti odvetví 
vypadnú zo zoznamu, pretože sa dodatok nevzťahuje na konkrétnych 
zamestnávateľov), napr. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa bola reprezentatívna 
v odvetví SK NACE 28.1, ale v dodatku už nie je zamestnávateľ s SK NACE 28.1 = v 
tomto odvetví nemôže byť dodatok ku kolektívnej zmluve reprezentatívny, ak už 
v zozname zamestnávateľov nie je žiadny zamestnávateľ s SK NACE 28.1. 

2) alebo z dôvodu samotnej zmeny SK NACE kódu konkrétneho zamestnávateľa; 
u zamestnávateľa sa zmenil SK NACE z 28.1 na 28.2, ale zostal v zozname 
zamestnávateľov, kolektívna zmluva vyššieho stupňa nemôže byť ako celok 
automaticky reprezentatívna v odvetví SK NACE 28.2, ak samotná reprezentatívna 
kolektívna zmluva v tomto odvetví nebola reprezentatívna – písomné oznámenia 
v tomto odvetví musí smerovať na kolektívnu zmluvu v znení dodatku.  
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Príklad – zmena SK NACE zamestnávateľa a reprezentatívny dodatok: 

V praxi môže nastať aj iná situácia. U zamestnávateľa sa zmenil SK NACE z 28.1 na 28.2. 
Základná kolektívna zmluva je reprezentatívna v  SK NACE kód 28.1, ale dodatok už nie je 
oznámený ako reprezentatívny  v SK NACE kód 28.1 (keďže v tejto časti odvetvia nie je žiaden 
zamestnávateľ), ale v časti odvetvia SK NACE 28.2. Ak pôvodná kolektívna zmluva nebola 
reprezentatívna v SK NACE kód 28.2 (časť odvetvia), písomné oznámenie o reprezentatívnosti 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre časť odvetvia 28.2 nemôže ísť len na dodatok ku 
kolektívnej zmluve, ale na časť odvetvia 28.2 a písomné oznámenie sa musí týkať aj celej 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v danej časti odvetvia. 
 

 

Tabuľka Postup pri rozširovaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
Doručenie písomného oznámenia o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa 
↓ 

Posúdenie oznámenia zo strany ministerstva a zaslanie do Obchodného vestníka na 
zverejnenie a zverejnenie na webovom sídle 

(bezodkladne) 
↓ 

Obchodný vestník – príprava na zverejnenie 
(Odhad: 2–3 dni) 

↓ 
Lehota na pripomienky dotknutých zamestnávateľov 

(5 dní odo dňa zverejnenia) 
↓ 

Zasadnutie Komisie pre rozširovanie a prerokovanie pripomienok 
(nie skôr ako 7 dní od uplynutia podávania pripomienok zamestnávateľmi + 

primeraná lehota pre Štatistický úrad SR) 
↓ 
↓ 

Podpísanie oznámenia ministrom práce a zaslanie materiálu do Zbierky zákonov SR 
(Odhad: 3–5 dní) 

↓ 
Publikácia oznámenia v Zbierke zákonov SR 

(Odhad: 5–14 dní) 
↓ 

Záväznosť pre zamestnávateľa v zmysle § 7 ods. 3 ZoKV 

 
 
 
 
 

 

Zoznam uložených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa: 

http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-

zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/odkazy.html 
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§ 9b 

(1) Oznámenie ministerstva podľa § 9a ods. 6 je preskúmateľné súdom. 
(2) Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Žalovaným je ministerstvo. Žalobcom 

je 
a) zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b) okrem 

zamestnávateľa podľa § 7a, ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a), 
b) zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo zamestnanec 

zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b), ak ide o 
preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. b). 

(3) Zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) môže v konaní zastupovať organizácia 
zamestnávateľov združujúca zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia podľa § 

9a ods. 1 písm. b), ktorej je členom. Zamestnanca podľa odseku 2 písm. b) môže v konaní 
zastupovať odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa v odvetví alebo v časti 
odvetvia podľa § 9a ods. 1 písm. b). 

(4) Žalobca musí žalobu podať v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa 
§ 9a ods. 6 písm. a) alebo odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku podľa 
§ 9a ods. 6 písm. b). 

(5) Súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa jej doručenia. Súd oznámenie 
ministerstva podľa § 9a ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zruší, ak 

a) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. a) nie je 
reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa, 

b) kolektívna zmluva vyššieho stupňa oznámená podľa § 9a ods. 6 písm. b) je 
reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

(6) Na konanie o preskúmaní oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 6 sa použije 
prvá časť, druhá časť, prvá hlava tretej časti a piata časť Správneho súdneho poriadku; 
to neplatí, ak druhá veta a odseky 1 až 5 ustanovujú inak. Ustanovenia § 185 až 189, § 
447 a 482 Správneho súdneho poriadku sa nepoužijú.“. 
 
 
I. Preskúmanie oznámenia súdom 
 

1. V § 9b ZoKV sa vo väzbe na nález ÚS SR vymedzuje možnosť preskúmania oznámenia 
zverejneného v Zbierke zákonov SR (jeho obsahu, t. j. vo väzbe, či sú alebo nie sú splnené 
podmienky reprezentatívnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) súdom. Ustanovenie § 9b 
ZoKV v tomto ohľade upravuje lex specialis úpravu (osobitný druh konania) v porovnaní so 
Správnym súdnym poriadkom. 
 
II. Vymedzenie účastníkov konania 
 

2. V § 9b ods. 2 ZoKV sa vymedzujú účastníci konania – žalobca a žalovaný. Žalovaným je 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže to zverejnilo oznámenie v Zbierke 
zákonov SR. Zároveň sa vymedzuje okruh žalobcov, ktorí môžu žalovať ministerstvo podľa 
Správneho súdneho poriadku pokiaľ ide o otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je alebo 
nie je reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sú nimi: 

a) zamestnávateľ v odvetví alebo v časti odvetvia podľa  § 9a ods. 1 písm. b) ZoKV , t. j. tí, 
ktorí sú dotknutí tým, že sa na nich reprezentatívna kolektívna zmluva bude vzťahovať – 
ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. a) ZoKV, t. j. zverejnenie oznamu 



Jozef Toman – Marek Švec – Simona Schuszteková: Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár 
(Aktualizácia k 1.9.2017) 
 

 
v Zbierke zákonov SR, že bola uzatvorená reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa v danom odvetví alebo v časti odvetvia. Právo žalovať sa nepriznáva tým, na 
ktorých sa vzťahuje výnimka podľa § 7a ZoKV (t. j. tí, ktorí nemajú byť zaviazaní 
reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa), 

b) zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – ak ide o preskúmanie oznámenia 
podľa § 9a ods. 6 písm. b) ZoKV – t. j. v Obchodnom vestníku bolo zverejnené oznámenie, 
že táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je reprezentatívna, 

c) zamestnanec zamestnávateľa v odvetví alebo v časti odvetvia podľa  §  9a ods. 1 písm. b) 
ZoKV – ak ide o preskúmanie oznámenia podľa § 9a ods. 6 písm. b) ZoKV – t. j. 
v Obchodnom vestníku bolo zverejnené oznámenie, že kolektívna zmluva vyššieho 
stupňa, ktorá bola ministerstvu oznámená zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami 
nie je reprezentatívna. 

3. V § 9b ods. 3 ZoKV sa rieši otázka zastupovania (týmto ustanovením nie sú dotknuté 
ustanovenia iných predpisov o zastupovaní v súdnom konaní). 
 
III. Reprezentatívnosť kolektívnej zmluvy 

 
4. Žalobca v správnej žalobe podľa Správneho súdneho poriadku musí uviesť skutočnosti, 

ktoré nasvedčujú tomu, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola v Zbierke zákonov SR 
oznámená ako reprezentatívna nie je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou alebo naopak, ak 
bolo v Obchodnom vestníku oznámené, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa nie je 
reprezentatívna, že je reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.   

5. Cieľom právnej úpravy účinnej od 1. septembra 2017 je priznať dotknutým subjektom 
súdnu ochranu, ktorá však nemôže byť svojvoľná, tzn. navrhovateľ/žalobca by svoje podanie 
mal podložiť aj reálnymi skutočnosťami, ktoré naznačujú, že zistené závery mali byť iné. 
Vzhľadom na to, že zneužitím práva žalobcom by mohol byť ohrozený celý mechanizmus 
reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, keďže rozhodnutie súdu sa aplikuje 
voči všetkým, v § 9b ods. 4 a 5 ZoKV  sa ustanovuje lehota na podanie žaloby, na rozhodnutie 
súdu a cez ods. 6 aj vylúčenie odkladného účinku žaloby. 

6. Súd rozhodne, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola označená za 
reprezentatívnu nie je reprezentatívnou alebo či kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá bola 
označená, že nie je reprezentatívna je označená ako reprezentatívna. V nadväznosti na takéto 
rozhodnutie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámenie v Zbierke 
zákonov SR (§ 9a ods. 7 ZoKV). 

7. V § 9b ods. 6 sa upravuje vzťah k Správnemu súdnemu poriadku – t. j. ktoré ustanovenia 
sa použijú a ktoré ustanovenia sa nepoužijú. 
 


