
Zákon č. 120/1990 Sb.

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a

zaměstnavateli

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-120

Částka 25/1990

Platnost od 23.04.1990

Účinnost od 23.04.1990

Aktuální znění 01.01.2007

Souvislosti

Je měněn

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

3/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Je odkazován z

116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

120

ZÁKON

ze dne 23. dubna 1990,

kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

V případě,  kdy  právní  předpisy  zakládají  oprávnění  Revolučního  odborového  hnutí,  se  tato
oprávnění za podmínek uvedených v zákoníku práce vztahují na odborové organizace a orgány
vytvořené na základě svobodného odborového sdružování.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
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309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a
ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

77/1997 Sb. Zákon o státním podniku

3/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Odkazuje na

262/2006 Sb. Zákoník práce

42/1975 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů
rozhodčími komisemi

65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka

3. 01.01.2007 264/2006 Sb. Aktuální znění (exportováno
16.06.2021 19:24)

2. 01.02.1991 - 31.12.2006 3/1991 Sb.

1. 23.04.1990 - 31.01.1991

0. 23.04.1990 Vyhlášené znění
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