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Stručné pokyny 

 
k zahájení a provedení volby závodní rady 

 

V závodě ještě neexistuje závodní rada, která by zastupovala zájmy zaměstnanců. Závodní rada 

má být nyní zvolena. Tyto stručné pokyny poskytují první přehled o tom, v jakých závodech je 

zvolení závodní rady možné a jak bude volba provedena. Podrobné informace najdete ve 

volebních návodech pro normální a zjednodušený volební postup. Ty navíc obsahují řadu 

vzorových textů a kontrolních seznamů, které usnadňují provedení voleb do závodní rady.  

 

1. Kde může být zvolena závodní rada? 

 

Zákon o organizaci pracovních vztahů v podniku předpokládá vytvoření závodních rad v 

závodech, ve kterých pracuje nejméně pět stálých zaměstnanců/zaměstnankyň 

oprávněných volit. Tři z nich musí být volitelní. 

 

Závody je třeba odlišovat od podniků. Podnik (např. společnost s ručením omezeným nebo 

akciová společnost) může mít jeden nebo více závodů. V jednom podniku tedy může existovat 

několik závodních rad, které pak vysílají své členy do celopodnikové rady. Závod představuje 

soubor zaměstnanců a techniky, který je organizačně řízen jednotným řídícím aparátem. Tento 

řídící aparát musí mít podstatné rozhodovací pravomoci v záležitostech personálních (přijetí do 

zaměstnání, přeložení, výpověď) a sociálních (řád, pracovní doba, plánování dovolené atd.).  

 

Aktivní právo volit mají všichni zaměstnanci/zaměstnankyně nezávisle na jejich národnosti, 

kteří/které pracují v závodě a do dne voleb dovršili/y 18. rok věku. K voličům patří mimo jiné i 

zaměstnanci/zaměstnankyně pracující na zkrácený úvazek. Dočasně zapůjčení pracovníci jsou 

oprávněni volit, pokud v závodě pracují déle než tři měsíce nebo pokud je jejich nasazení v 

závodě plánováno na takovou dobu. Oprávnění volit nemají vedoucí zaměstnanci, kteří plní 

podnikatelské úkoly. 

 

Volitelní jsou všichni zaměstnanci/zaměstnankyně nezávisle na jejich národnosti, kteří/které 

mají aktivní právo volit a jsou zaměstnanci závodu nejméně šest měsíců. Doba zaměstnání 

v jiném závodě téhož podniku nebo v jiném podniku koncernu se započítává. 

 

 

2. Jak jsou volby závodní rady prováděny? 

 

Volbu závodní rady vždy připravuje a provádí volební komise. Pokud závodní rada již existuje, 

pak ustanoví volební komisi. Pokud závodní rada ještě neexistuje, může volební komisi 

jmenovat celopodniková rada nebo podniková rada koncernu. Pokud celopodniková rada a/nebo 
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podniková rada koncernu neexistuje nebo pokud taková rada není činná, bude volební komise v 

závodě, ve kterém závodní rada neexistuje, zvolena na závodním shromáždění většinou 

přítomných zaměstnanců. Pokud se nepodaří na závodním shromáždění ustanovit volební 

komisi, mohou tři zaměstnanci/zaměstnankyně s oprávněním volit nebo odborová organizace, 

která má v závodě zastoupení, podat u pracovního soudu návrh na ustanovení volební komise. 

 

Způsob volební procedury a jednotlivé nutné kroky závisí na tom, kolik má závod pracujících – 

můžu a žen - oprávněných volit. Pokud závod zaměstnává zpravidla mezi 5 až 50 

zaměstnanci/zaměstnankyněmi s oprávněním volit, bude uplatněn zjednodušený volební 

postup. 

 

Pokud závod zaměstnává více než 50 zaměstnanců/zaměstnankyň s hlasovacím právem, 

bude použit normální volební postup. V závodech, které zaměstnávají 51 až 100 

zaměstnanců/zaměstnankyň oprávněných volit, může volební komise se zaměstnavatelem 

sjednat provedení zjednodušeného volebního postupu. Pokud závod zaměstnává více než 100 

pracujících oprávněných volit, bude uplatněn výlučně normální volební postup.  

 

Zjednodušený volební postup je vysvětlen v následujícím textu v bodě 2.1. Normální volební 

postup je vysvětlen v bodě 2.2. 

 

2.1. Průběh zjednodušené volební procedury 

 

U zjednodušeného volebního postupu je třeba rozlišovat dvě varianty: jednostupňový a 

dvoustupňový postup volby. Dvoustupňový postup (2.1.1.) se použije, když závodní rada ještě 

neexistuje a volební komise je volena na celozávodním shromáždění. Jednostupňový postup 

(2.1.2.) se použije, když volební komisi jmenuje již existující závodní rada nebo celopodniková 

rada nebo podniková rada koncernu. 

 

2.1.1. Dvoustupňový postup volby: Pokud je třeba zvolit volební komisi na celozávodním 

shromáždění, uskuteční se dvě volební shromáždění. Na prvním volebním shromáždění 

zaměstnanci zvolí členy volební komise a předsedu volební komise. Na toto první volební 

shromáždění mohou pozvat tři zaměstnanci/zaměstnankyně s oprávněním volit nebo odborová 

organizace, která je v závodě zastoupena. U pozvánky je třeba dodržet určité formality. Volební 

komise na prvním volebním shromáždění vypracuje seznam voličů, do kterého musí být zapsáni 

všichni zaměstnanci/zaměstnankyně oprávnění volit, zvlášť muži a zvlášť ženy. Potřebné 

podklady k tomu volební komise obdrží od osob zvoucích k účasti na volebním shromáždění,  

které si tyto podklady předtím vyžádaly u zaměstnavatele. Volební komise poté vypíše volby. 

Oznámení o vypsání voleb obsahuje mnoho informací, které jsou pro voliče/voličky důležité. Je 

třeba dodržet minimální počet míst u pohlaví, které tvoří menšinu. Volební kandidáti/kandidátky 

budou navrženi ještě v průběhu prvního volebního shromáždění. Návrh na volbu může označit 

jednoho kandidáta/kandidátku nebo více kandidátů/kandidátek. Skládá se z vyjádření souhlasu 
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kandidáta/kandidátky a  prohlášení 3 zaměstnanců na podporu kandidáta (u závodů do 20 

zaměstnanců s volebním oprávněním stačí 2 prohlášení na podporu kandidáta/kandidátky). 

Návrh na volbu může být podán písemně nebo ústně. 

 

Týden po prvním volebním shromáždění se koná druhé volební shromáždění k volbě závodní 

rady. Závodní rada bude volena v tajné a přímé volbě. Volební komise vydá zaměstnancům s 

volebním oprávněním hlasovací lístek a volební obálku. Na hlasovacím lístku jsou jména 

kandidátů/kandidátek uvedena v abecedním pořadí. Zaměstnanec může zaškrtnout tolik 

kandidátů/kandidátek, kolik míst je třeba obsadit. Hlasovací lístek po zaškrtnutí 

kandidátů/kandidátek bude ve volební obálce vhozen do volební urny. Jestliže jsou 

zaměstnanci/zaměstnankyně v den voleb nepřítomní/nepřítomné, je jim poskytnuta možnost, 

aby svůj hlas odevzdali písemně (dopisní volba). Pracovníci/pracovnice mohou požádat o 

dodatečné písemné odevzdání hlasu do tří dnů před druhým volebním shromážděním. Sčítání 

hlasů se uskuteční veřejně následně po volebním shromáždění nebo – pokud bylo požádáno o 

dodatečné písemné odevzdání hlasu – v pozdějším termínu, který volební komise předem 

oznámí. Kandidáti/ kandidátky, kteří/které získají nejvíce hlasů, budou zvoleni. Při rozdělování 

míst v závodní radě je třeba zohlednit pohlaví, které tvoří menšinu. Zvolení kandidáti/ zvolené 

kandidátky musí být neprodleně informováni.  

 

2.1.2 Jednostupňový postup: Jestliže volební komise byla ustanovena již existující závodní 

radou, celopodnikovou radou nebo podnikovou radou koncernu, zahájí volbu neprodleně po 

svém ustanovení. K tomu musí nejdříve sestavit seznam voličů, zvlášť podle pohlaví. Potom 

provede vypsání voleb. Oznámení o vypsání voleb obsahuje mnoho informací, které jsou pro 

voliče/voličky důležité. Musí být mj. uvedeno, že návrhy na volbu musí být volební komisi 

předloženy písemně nejpozději jeden týden přede dnem volebního shromáždění k volbě závodní 

rady. Volební shromáždění k volbě závodní rady probíhá tak, jak bylo popsáno v bodě 2.1.1. pro 

druhé volební shromáždění k volbě závodní rady ve dvoustupňové proceduře.  

 

2.2. Průběh normální volební procedury 

 

Jestliže již existuje závodní rada, ustanoví tato volební komisi a určí předsedu volební komise. 

Pokud úřadující  závodní rada bude nečinná, může ustanovení volební komise provést 

celopodniková rada nebo podniková rada koncernu. Stejně tak mohou tři oprávnění voliči nebo 

odborová organizace, která je v závodě zastoupena, podat u pracovního soudu návrh na 

ustanovení volební komise.  

 

Pokud v závodě doposud ještě neexistuje závodní rada, může volební komici ustanovit a 

jmenovat předsedu komise celopodniková rada nebo podniková rada koncernu. Pokud nedojde 

k ustanovení volební komise touto cestou, bude volební komise zvolena všemi zaměstnanci 

závodu na celozávodním shromáždění, které se bude zásadně konat v závodě během pracovní 

doby. K účasti na tomto shromáždění mohou pozvat tři zaměstnanci/zaměstnankyně s volebním 
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oprávněním nebo odborová organizace, která je v závodě zastoupena. Pokud se závodní 

shromáždění navzdory pozvání neuskuteční nebo pokud na něm nebude volební komise 

zvolena, mohou tři zaměstnanci/zaměstnankyně s volebním oprávněním nebo v závodě 

zastoupená odborová organizace podat u pracovního soudu návrh na ustanovení volební 

komise.  

 

Volební komise vypracuje seznam voličů, do kterého musí být zapsáni všichni 

zaměstnanci/zaměstnankyně s oprávněním volit, zvlášť podle pohlaví. Potřebné podklady k 

tomu volební komise na vyžádání od zaměstnavatele. Volební komise poté vypíše volby. 

Oznámení o vypsání voleb obsahuje mnoho informací, které jsou pro voliče/voličky důležité. Je 

třeba dodržet minimální počet míst v závodní radě pro pohlaví, které tvoří menšinu. 

 

Kdo chce kandidovat do závodní rady, musí být uveden na seznamu navržených kandidátů, 

který je třeba do dvou týdnů po vyvěšení oznámení o vypsání voleb předložit volební komisi. 

Seznam navrhovaných kandidátů, který může obsahovat jednoho nebo více kandidátů/jednu 

nebo více kandidátek, musí být podepsán 5% zaměstnanců oprávněných volit, nejméně však 

třemi zaměstnanci s volebním oprávněním (podpisy podporující kandidaturu). Listina/Listiny 

navržených kandidátů, která/é bude/ou uznána/y za platnou/é, bude/ou vyvěšena/y nejpozději 

týden přede dnem konání voleb. 

 

Pokud budou jako platné shledány nejméně dvě kandidátní listiny, mohou se 

zaměstnanci/zaměstnankyně při volbě rozhodnout pouze pro jednu z listin (odevzdání hlasu 

pro kandidátní listinu). Pokud byla předložena nebo shledána platnou pouze jedna kandidátní 

listina, mohou zaměstnanci/zaměstnankyně odevzdat svůj hlas jednotlivým kandidátům (volba 

osob). Zaměstnanec potom může zaškrtnout tolik kandidátů/kandidátek, kolik míst je třeba 

obsadit. 

 

V den voleb bude volena závodní rada ve volební místnosti závodu v tajné a přímé volbě. 

Volební komise vydá pracovníkům/pracovnicím s oprávněním volit hlasovací lístek a volební 

obálku. Hlasovací lístek bude po zaškrtnutí jednoho seznamu nebo jednotlivých volebních 

kandidátů vhozen ve volební obálce do volební urny. Jestliže jsou pracovníci/pracovnice v den 

voleb nepřítomní/nepřítomné, je jim poskytnuta příležitost k odevzdání hlasu písemně (dopisní 

volba). 

 

Sčítání hlasů proběhne veřejně následně po uzavření volební místnosti. U volby s odevzdáním 

hlasu pro kandidátní listinu bude určen počet míst, která připadnou na jednotlivé kandidátní 

listiny. Zvoleni /zvoleny budou kandidáti/kandidátky v pořadí, jak jsou uvedeni na listině a v 

počtu, kolik míst připadá na listinu. Při osobní volbě budou zvoleni/zvoleny kandidáti/kandidátky, 

kteří získají nejvíce hlasů, přičemž je třeba vždy početně zohlednit pohlaví, které tvoří menšinu. 

Volební komise bude zvolené kandidáty/kandidátky neprodleně informovat.  
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3. Ochrana volebního práva a náklady na volby 

 

Volby do závodní rady podléhají zvláštní ochraně vyplývající ze zákona. Osoba, která jako jedna 

ze tří vyzve k účasti na volebním shromáždění, nebo která u pracovního soudu jako jedna ze tří 

navrhovatelů podá návrh na jmenování volební komise, nebo která je členem volební komise 

nebo kandiduje ve volbách do závodní rady, požívá zvláštní, časově omezené ochrany před 

řádnou výpovědí z pracovního poměru.  

 

Řádná výpověď tří osob vyzývajících k volebnímu shromáždění nebo tří navrhujících je až 

do oznámení výsledků voleb nepřípustná. Pokud se volby do závodní rady nekonaly, tyto osoby 

nesmějí po dobu tří měsíců od okamžiku pozvání na volební shromáždění resp. podání návrhu u 

pracovního soudu, obdržet řádnou výpověď z pracovního poměru. Možná je – při splnění 

přísných předpokladů - pouze mimořádná výpověď osob zvoucích k volebnímu shromáždění 

resp. navrhovatelů na jmenování volební komise u pracovního soudu. 

 

Řádná výpověď z pracovního poměru členů volební komise a volebních 

kandidátů/kandidátek je také až do oznámení výsledků voleb nepřípustná. Kromě toho požívají 

členové volební komise a volební kandidáti/kandidátky dodatečné ochrany před výpovědí z 

pracovního poměru po dobu šesti měsíců od okamžiku oznámení volebního výsledku. 

Při splnění přísných předpokladů pro mimořádnou výpověď z pracovního poměru – je možná 

pouze mimořádná výpověď členů volební komise a volebních kandidátů/kandidátek. Do 

oznámení volebního výsledku musí závodní rada s takovou mimořádnou výpovědí členů volební 

komise a volebních kandidátů/kandidátek souhlasit. Zaměstnavatel může u pracovního soudu 

podat návrh na prosazení odepřeného souhlasu. 

 

Pod hrozbou pokuty má zaměstnavatel zakázáno bránit provedení voleb do závodní rady anebo  

volby ovlivňovat. Žádnému zaměstnanci/zaměstnankyni nesmí být bráněno ve výkonu 

jeho/jejího aktivního a pasivního volebního práva. 

 

Náklady na volbu závodní rady je povinen nést zaměstnavatel. 

 


