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PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA
INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie činnosti
členských států tím, že přijímá opatření s cílem podporovat spolupráci mezi členskými státy,
nebo tím, že prostřednictvím směrnic stanoví minimální požadavky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 5, 114, 115, 151 a 153 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

EU podporuje a doplňuje činnosti členských států týkající se účasti zaměstnanců s cílem přispět
k dosažení hlavních cílů evropské sociální politiky, jež jsou vymezeny v článku 151 SFEU, mezi
něž patří lepší životní a pracovní podmínky, řádná sociální ochrana, trvale vysoká zaměstnanost
a boj proti vyloučení.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Souvislosti
Právo zaměstnanců na informace, konzultace a účast jsou klíčovým tématem debaty na
evropské úrovni již od roku 1974, kdy Rada přijala první sociální akční program. Charta
Společenství základních sociálních práv pracovníků (Sociální charta) z roku 1989 zdůrazňuje,
že je žádoucí zapojení pracovníků podporovat. Návrhy Komise v této oblasti se však často
setkávaly s odporem. Řádný právní základ právních předpisů Společenství v oblasti práva
zaměstnanců na informace a konzultace začal existovat teprve poté, co Amsterodamská smlouva
včlenila do textu Smlouvy o ES dohodu o sociální politice. Právní předpisy, které byly přijaty
dříve, byly založeny převážně na těch článcích Smlouvy, které se týkají opatření Společenství
zaměřených na svobodu usazování nebo sbližování právních předpisů na společném či vnitřním
trhu. První směrnice relevantní v této oblasti, tedy směrnice o evropské radě zaměstnanců
(směrnice Rady 94/45/ES), byla přijata v souladu s dohodou o sociální politice. Její platnost
byla následně v roce 1997 rozšířena i na Spojené království. Co se týče zapojení zaměstnanců,
článek 153 SFEU svěřuje Parlamentu a Radě pravomoc přijímat:
— opatření určená na podporu spolupráce mezi členskými státy;

— směrnice, jimiž se stanoví minimální požadavky, které se uplatní postupně.

Na tuto oblast se vztahuje řádný legislativní postup, jemuž předchází konzultace Evropského
hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů.
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B. Platné právní předpisy
Ačkoli v některých vnitrostátních systémech veřejné správy ustanovení o poskytování informací
a konzultacích existují, žádná směrnice týkající se práva zaměstnanců na to, aby byli
informováni a konzultováni, se nevztahuje na veřejnou správu (viz judikatura Soudního dvora,
věc C-583/10, Nolan a věc C-108/10, Scattolon). Státní podniky jsou do působnosti zahrnuty,
pouze pokud vykonávají ekonomickou činnost, ať už za účelem zisku, či nikoli. V roce 2001,
během jednání o směrnici, kterou se měl stanovit obecný rámec pro informování zaměstnanců
a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, usiloval Parlament o rozšíření
působnosti této směrnice na veřejný sektor. Rada ovšem jeho návrh zamítla. V prosinci 2015
však výbor pro odvětvový sociální dialog v rámci orgánů ústřední státní správy podepsal
dohodu sociálních partnerů o jednotných minimálních normách pro práva pracovníků ústřední
správy na informace a konzultace v záležitostech restrukturalizace, rovnováhy mezi pracovním
a soukromým životem, pracovní doby a bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Aby se stala
závaznou pro všechny členské státy, musí být tato dohoda provedena rozhodnutím Rady na
základě návrhu Komise. V souladu s praxí Komise (5.10.7) by měl být brzy zahájen postup
posouzení dopadů této dohody. Komise dále přezkoumá především reprezentativnost smluvních
stran, zákonnost ustanovení v dohodě ve vztahu k právnímu rámci EU a to, zda jsou dodrženy
zásady subsidiarity a proporcionality.
První skupina směrnic se zabývá právem zaměstnanců na to, aby byli informováni
a konzultováni na vnitrostátní úrovni v souvislosti s řadou důležitých témat týkajících se
hospodářské výkonnosti podniku, stavu jeho financí a plánů budoucího vývoje, které by mohly
mít vliv na zaměstnanost:
— směrnice Rady 75/129/EHS ze dne 17. února 1975 o hromadném propouštění ve

znění směrnice Rady 92/56/EHS a 98/59/ES, podle níž musí zaměstnavatelé v případě
hromadného propouštění začít jednat se zaměstnanci, aby stanovili způsoby a prostředky,
díky nimž by bylo možné se vyhnout hromadnému propouštění, případně snížit počet
dotčených zaměstnanců, a zmírnit tak jeho důsledky. Tato směrnice rovněž stanovuje pro
veřejné orgány oznamovací postup;

— směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o zachování práv zaměstnanců
v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků či závodů (kterou se konsolidují
směrnice Rady 77/187/ES a 98/50/ES), podle níž musí být zaměstnanci informováni
o důvodech takového převodu a jeho následcích. Tato směrnice obsahuje i ustanovení
o zachování pracovních míst a práv zaměstnanců v případě převodu;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou
se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci
v Evropském společenství, jež stanoví minimální procedurální normy pro ochranu práva
zaměstnanců na informace a konzultace ohledně hospodářské a zaměstnanecké situace, jež
ovlivňuje jejich pracovní prostředí.

Tyto tři směrnice Komise podrobila kontrole účelnosti a následně v červenci 2013 dospěla
k závěru, že obecně vyhovují svému účelu a že jejich přínos převažuje nad vynaloženými
náklady. Shledala však také, že v nich přetrvávají některé nedostatky, zejména pokud jde
o uplatnitelnost směrnic na zaměstnance veřejnoprávních služeb, členy lodních posádek
a pracovníky malých a středních podniků, a že je třeba přezkoumat a projednat některé
definice (SWD(2013)0293). Uvažovalo se o přepracování směrnic o informování a konzultacích
zaměstnanců (C(2015) 2303), ovšem nyní se zdá, že tato záležitost není na pořadu dne, jelikož
nefiguruje ani v pracovním programu Komise na rok 2016, ani na rok 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.10.7.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 3

Pokud jde o členy lodních posádek, přijal Parlament na svém plenárním zasedání v červenci
2015 zprávu o směrnici o námořnících, o níž sociální partneři jednali v rámci výboru pro
odvětvový sociální dialog o námořní dopravě. Touto směrnicí se zruší vyčlenění námořních
pracovníků ze stávajících směrnic o informování a konzultacích zaměstnanců v Evropské Unii.
Druhá skupina směrnic se zabývá právem zaměstnanců na to, aby byli informováni
a konzultováni v situacích s nadnárodními aspekty:
— směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994, ve znění směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2009/38/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců. Tato směrnice obsahuje
obecná pravidla, která by měla zajistit, aby byli informováni a konzultováni zaměstnanci
velkých mezinárodních společností a fúzujících podniků. Evropská rada zaměstnanců
sdružuje zástupce ústředního vedení a zaměstnanců z celé Evropy, jejichž úkolem je
projednávat hospodářskou úspěšnost podniků, jejich perspektivy a zaměstnanost, politiky
restrukturalizace a lidských zdrojů a podobné záležitosti. Zaměstnancům byla přiznána
určitá práva na informace a konzultace v otázkách týkajících se pracovního prostředí.
V dubnu 2011 zastupovalo 18 000 zástupců zaměstnanců v evropské radě zaměstnanců
zájmy 18 milionů zaměstnanců;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách
převzetí, podle níž musí zaměstnanci dotčených společností nebo jejich zástupci dostat
příležitost vyjádřit své názory na předpokládané dopady převzetí na zaměstnanost. Platí
rovněž obvyklá pravidla týkající se informování zaměstnanců a konzultací s nimi;

— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích
akciových společností (kterou se kodifikuje a ruší směrnice 78/855/EHS), podle níž jsou
pracovníci fúzujících společností chráněni stejně, jako je tomu u směrnice o převodu
podniků.

V roce 2017 Komise zveřejní hodnocení směrnice o evropské radě zaměstnanců v rámci
programu REFIT a rovněž i příručku týkající se zmíněné směrnice, jejímž cílem je zlepšit její
uplatňování a dosáhnout větší právní jistoty.
Třetí skupina směrnic si klade za cíl stanovit pravidla, která se použijí v situacích s nadnárodním
aspektem, a částečně zaručuje právo na účast v rozhodovacím procesu:
— směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Statut evropské akciové společnosti
přijatý nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 je doplněn směrnicí stanovující pravidla
o účasti zaměstnanců při rozhodování o strategickém rozvoji společnosti. Zaměstnanci
jsou nejen informováni a konzultováni prostřednictvím orgánu podobného evropské radě
zaměstnanců, ale je přijato i opatření na zastoupení zaměstnanců na úrovni vedení,
pokud byla tato forma zastoupení použita u vnitrostátních zakládajících společností, jako
v případě vnitrostátních systémů mnoha členských států (tzv. princip „před a po“);

— směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské
družstevní společnosti (nařízení Rady (ES) č. 1435/2003) s ohledem na zapojení
zaměstnanců. Tato směrnice stanoví pravidla týkající se mechanismu pro evropské
družstevní společnosti, který má zajistit, aby zástupci zaměstnanců mohli ovlivňovat řízení
podniku. Družstva mají specifický model řízení, jehož základem je společné vlastnictví,
demokratická účast a kontrola ze strany členů;
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— směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005
o přeshraničních fúzích kapitálových společností obsahuje rovněž pravidla pro stanovení
toho, jaký režim účasti zaměstnanců se má ve fúzované společnosti použít.

Poté, co Komise v roce 2006 své návrhy stáhla, navrhla v roce 2012 statut evropské
nadace. Tento návrh pak stáhla v březnu roku 2015. Dne 14. března 2013 požádali
poslanci Evropského parlamentu Komisi, aby neprodleně předložila „jeden či několik návrhů
umožňujících vzájemným společnostem fungovat na celoevropské a přeshraniční úrovni“.
Tato iniciativa se setkává s odporem některých členských států, přičemž kterýkoliv z nich
by mohl zablokovat návrh podaný podle v současnosti upřednostňovaného právního základu,
jímž je článek 352 SFEU (pravomoci v oblasti subsidiarity), který vyžaduje jednomyslnost
a souhlas Parlamentu. Komise proto v nedávné době rozhodla, že v tomto případě neprovede
běžné veřejné konzultace a posouzení dopadu, které bývají v případě legislativního návrhu
zvykem. Místo toho ustanovila skupinu tvořenou zástupci zúčastněných stran (GECES)
a různých odborníků z členských států i třetích stran, která má za úkol zabývat se v rámci
stávajícího právního rámce výzvami, kterým vzájemné společnosti podle všeho čelí při snaze
o přeshraniční fungování. Ustavení této skupiny bylo oznámeno v iniciativě pro sociální
podnikání (COM(2011)0682). V říjnu 2016 tato skupina odborníků dokončila zprávu, ve které
doporučuje konkrétní kroky na podporu rozvoje sociální ekonomiky a sociálních podniků
a která obsahuje aspekty jako např. zvyšování jejich viditelnosti, pomoc k přístupu k financím,
poskytnutí příznivého právního a regulačního rámce a zvýšení finanční podpory EU.
Čtvrtou skupinu tvoří: dvě meziodvětvové dohody mezi sociálními partnery, jak bylo stanoveno
Radou (směrnice Rady 97/81/ES o částečném pracovním úvazku a 99/70/ES o pracovních
poměrech na dobu určitou), směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání a několik
směrnic týkajících se zdraví a bezpečnosti, z nichž všechny obsahují implicitní ustanovení
o informování a konzultacích zaměstnanců. Například pracovníci se smlouvou na dobu určitou
musí být svým zaměstnavatelem informováni o volných pracovních místech na dobu neurčitou.
C. Další iniciativy
Podniky a zástupci zaměstnanců mezi sebou začali uzavírat nadnárodní podnikové dohody,
a to v souvislosti s rostoucím mezinárodním charakterem podnikové organizace a stále
větším důrazem na sociální odpovědnost podniků, zahrnuje i nové přístupy k dialogu mezi
managementem a zaměstnanci. Nadnárodní podnikové dohody jsou dokumenty v různých
podobách, a aby je bylo možno použít ve více než jednom členském státě, navrhují je na jedné
straně zástupci podniků či skupiny podniků a na straně druhé jedna nebo více zaměstnaneckých
organizací. Na konci roku 2016 existovalo 265 takových dohod ve 178 společnostech po celém
světě, které zahrnují více než 10 milionů zaměstnanců. Tato praxe může ovšem vést k právním
a politickým problémům ohledně vztahu mezi různými vertikálními úrovněmi sociálního
dialogu (mezinárodní, evropský, vnitrostátní) a jeho horizontálními oblastmi uplatnění (mezi
odvětvími, specificky pro dané odvětví či na podnikové úrovni). Navíc se mohou objevovat
nesrovnalosti mezi nadnárodní působností sjednaných nadnárodních podnikových dohod
a vnitrostátními normami a předpisy a existuje jen několik mechanismů pro řešení sporů.
EU chce rozvoj uzavírání nadnárodních podnikových dohod sledovat a kontrolovat, a to na
základě výměny zkušeností a výsledků výzkumu.
Ve svém usnesení ze dne 12. září 2013 o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním
sociálním dialogu Parlament navrhl, aby Komise v zájmu zajištění větší právní jistoty
a transparentnosti věnovala pozornost potřebě volitelného evropského právního rámce pro
evropské nadnárodní podnikové dohody, který by obsahoval doložky, jež by měly zajistit, aby

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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uzavírání nadnárodních podnikových dohod nevedlo k obcházení vnitrostátních kolektivních
smluv.
Po veřejné konzultaci v roce 2016 Komise zveřejnila v dubnu 2017 evropský pilíř sociálních
práv. Tento pilíř dává všem pracovníkům všech odvětví právo na informace a konzultace buď
přímo nebo prostřednictvím zástupců, a to na jakékoli téma, které se jich týká, jako je převod,
restrukturalizace a fúze podniků a hromadné propouštění. Přesahuje acquis Unie v tom smyslu,
že se uplatňuje nehledě na počet zúčastněných zaměstnanců, jeho věcná působnost zahrnuje
jak restrukturalizaci, tak i fúzi společností, a tím, že dává právo nejen na získání informací, ale
i na konzultace o jakémkoli úkonu souvisejícím s výkonem práv ve společnostech, což nepřímo
zahrnuje i výměny názorů a založení průběžného dialogu se zaměstnavatelem.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament přijal několik usnesení vyzývajících k tomu, aby pracovníci získali právo zapojit se
do rozhodovacího procesu společností. Právo na informace, konzultace a účast v rozhodovacím
procesu by mělo platit jak pro národní, tak pro nadnárodní společnosti bez ohledu na jejich
právní status. Parlament svou výzvu, aby se směrnice o informování a konzultacích zaměstnanců
vztahovaly i na pracovníky veřejného sektoru, zopakoval ve svém usnesení ze dne 19. února
2009 o uplatňování obecné rámcové směrnice, s odvoláním na zásadu rovného zacházení se
všemi zaměstnanci.
Parlament se domnívá, že by pracovníci neměli mít jen právo na informace a konzultace,
ale měli by být i zapojeni do rozhodovacího procesu společnosti, pokud jde o zavádění
nových technologií, změny v organizaci práce, plánování výroby a hospodářské plánování.
Parlament se v současné době zabývá zprávou z vlastního podnětu o účasti na rozhodovacím
procesu v dozorčích radách. Návrh zprávy (2015/2222(INI)) podporuje zavedení minimálních
pravidel EU ve stávajících směrnicích včetně požadavku, aby byla sídla společností shodná se
skutečným místem podnikání. Tím se má zabránit obcházení práva zaměstnanců mít v dozorčích
radách své zástupce. Návrh zprávy vyzývá k přijetí standardních pravidel pro zastoupení
zaměstnanců v dozorčích radách, která by bylo možné uplatňovat jako univerzální model pro
všechny evropské směrnice v oblasti práva obchodních společností. Dále doporučuje minimální
standardy, např. v oblasti rovných práv zástupců zaměstnanců ve srovnání se zástupci vedení
nebo rovné zastoupení žen a mužů v dozorčích radách.
Ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2013 obsahujícím doporučení Komisi o informovanosti
a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace vyzval Parlament Komisi,
aby co nejdříve předložila návrh právního aktu, který by zajišťoval plnou a včasnou
informovanost zaměstnanců o veškerých restrukturalizačních zákrocích, včetně důvodů, které
vedly ke zvolení plánovaných opatření, a který by stanovoval smysluplný časový rámec
pro konzultace. Tato včasná konzultace by měla dotčeným podnikům a zástupcům jejich
zaměstnanců umožnit vyjednat kolektivní smlouvy, které by se týkaly problémů vyplývajících
z restrukturalizace. Dne 13. prosince 2013 Komise následně přijala sdělení, v němž předkládá
rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci (COM(2013)0882). Ten vyžaduje, aby
v rámci společností i ze strany veřejných orgánů byly lépe stanoveny, používány a monitorovány
určité principy a postupy týkající se předjímání změn a řízení restrukturalizačních činností.
Ve svém usnesení ze dne 22. října 2014 o „evropském semestru pro koordinaci hospodářské
politiky: provádění priorit na rok 2014“ však zároveň Parlament zopakoval svůj požadavek,
aby byl přijat právní akt zajišťující hospodářsky a sociálně odpovědnou adaptaci průmyslu EU
na změny tak, aby práva pracovníků byla zachována, aniž by na společnosti, zejména na malé
a střední podniky, byla kladena přílišná administrativní zátěž.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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Komise v roce 2017 zveřejní zprávu o uplatňování rámce kvality EU pro předjímání změn
a restrukturalizaci, která bude brát v potaz zjištění nezávislé studie a výstupy z nedávných
restrukturalizací, jako je například případ Caterpillar, a výsledky veřejných konzultací
o evropském pilíři sociálních práv, které byly ukončeny dne 31. prosince 2016, a vyhodnotí,
zda je zapotřebí důraznějších opatření.
V nedávné době Parlament ve svém usnesení o evropském pilíři sociálních práv ze dne 19. ledna
2017 připomněl, jak je důležité, aby se zaměstnanci účastnili rozhodovacího procesu a řízení
společnosti, a aby se dobře využívaly nové formy organizace práce a anticipace ekonomické
restrukturalizace, a poukázal na podniky sociální ekonomiky, jako jsou družstva, jako na
dobrý příklad ve smyslu vytváření kvalitního zaměstnání, podporování sociálního začlenění
a propagování participativní ekonomiky.
V ustanovení ze dne 5. října 2016 o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na
nedávné případy Caterpillar a Alstom vyzval Parlament všechny příslušné orgány, aby zajistily,
aby všechny zúčastněné strany plně dodržovaly vnitrostátní a evropská nařízení o informování
a konzultacích zaměstnanců, zejména během restrukturalizací.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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