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Informace o rozboru PKS v jiných OS - srovnání 
 

 

Z materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí, který mapuje závazky z podnikových 

kolektivních smluv (dále jen PKS) uzavřených na rok 2021, byla vybrána některá srovnání,                  

a to vždy nejvyššího a nejnižšího průměrného závazku z PKS jednotlivých odborových svazů 

(dále jen OS), a ty byly porovnány s průměrnou hodnotou závazku v PKS našeho OS (přílohy 

č. 1 - 3).  

Ve tomto materiálu jsou zpracovány údaje za podnikatelskou sféru v ČR za rok 2021 a 

vycházejí ze vzorku 1 775 PKS uzavřených v 28 OS včetně našeho.  

V příloze č. 1 dochází ke srovnání hodinových mzdových tarifů při stanovené týdenní 

pracovní době 37,5 hodiny u 8 OS, které používají 12stupňový tarifní systém. Srovnání se 

týká průměrných hodnot v PKS následujících OS: OS SKP, OS DLV, OS ECHO, OS KOVO, 

OS STAVBA, OS Horníci, OS TOK, UNIOS. Od 8. do 12. tarifního stupně jsou však údaje 

poměrně zkresleny skutečností, že relevantní hodnoty v těchto tarifních stupních jsou dostupné 

u 8. stupně pouze u čtyř OS (OS SKP, OS KOVO, OS DLV a UNIOS) a od 9. stupně pouze u 

tří OS (OS SKP, OS KOVO a OS DLV). Ostatní OS v těchto tarifních stupních uvádějí velmi 

malý vzorek PKS, který tak nemá potřebnou vypovídací hodnotu.  

V příloze č. 2 dochází ke srovnání měsíčních mzdových tarifů u 8 OS používající 12stupňový 

tarifní systém. Srovnání se týká průměrných hodnot v PKS následujících OS: OS SKP, OS 

DLV, OS ECHO, OS Horníci, OS KOVO, OS STAVBA, OS TOK, OS UNIOS. Z tohoto 

srovnání vyplývá, že průměrné měsíční mzdové tarify v PKS OS SKP jsou do 5. tarifního 

stupně vyšší, či srovnatelné s průměrem všech sledovaných PKS (tj. 174); počínaje 6. tarifním 

stupněm jsou průměrné měsíční tarify PKS v našem OS nižší, než je celkový průměr. 

12stupňový tarifní systém používají v PKS ještě v dalších 5 OS (OS Dopravy, NOS 

Potravinářského průmyslu, OSŹ, OS ZOLS a Vysokoškolský OS), ale zde se jedná pouze o 

jednu nebo dvě PKS v každém OS, proto nejsou pro jejich nereprezentativnost zařazeny do 

srovnání.  

Příloha č. 3 obsahuje srovnání nejvyšších a nejnižších průměrných hodnot v PKS týkajících 

se příplatků za práci přesčas, práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, za práci v sobotu a neděli.  

Příloha č. 4 srovnává měsíční tarify v kolektivních smlouvách vyššího stupně (dále jen 

KSVS) uzavřených u 10 OS: OS SKP, OS ECHO, OS DLV, OS Dopravy, OS Horníci, OS EH, 

OS KOVO, OS PZV, OS STAVBA.  

 
Příloha č. 5 porovnává vývoj měsíčních mzdových tarifů v letech 2020 a 2021 u deseti OS 

včetně OS SKP. 

Výše uvedené tabulky jsou tak dalším nástrojem pro ilustrační srovnání mzdových tarifů ve               

12stupňovém tarifním systému.  

 

 



Použité zkratky názvů OS: 

OS DLV = Odborový svaz dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství 

OS TOK = Odborový svaz textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy 

OS ZSP = Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 

OS VŠ = Vysokoškolský odborový svaz 

OS Doprava = Odborový svaz dopravy  

OS DOSIA = Odborový svaz dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství 

OS Horníci = Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu 

OS ECHO = Odborový svaz ECHO (energetika a chemický průmysl) 

OS STAVBA = Odborový svaz STAVBA České republiky 

OS UNIOS = Odborový svaz UNIOS 

OS KOVO = Odborový svaz KOVO 

OS PZV = Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy 

OS EH = Odborový svaz energetiky a hornictví 

OS ZOLS = Odborový svaz zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb 

OS PTNS = Odborový svaz poštovních, telekomunikační a novinových služeb 

OSŽ = Odborové sdružení železničářů 

NOS PP = Nezávislý odborový svaz potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví 

KPO = Odvětví keramiky, plochého skla, obalového skla, skleněných vláken a výrobků z nich 

 

 


