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PRÁVO PRACOVNÍKOV NA INFORMÁCIE,
KONZULTÁCIE A ÚČASŤ V ROZHODOVANÍ

Európska únia dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti práv pracovníkov na informácie
a konzultácie prostredníctvom opatrení určených na podporu spolupráce medzi členskými
štátmi alebo prijímaním minimálnych požiadaviek vo forme smerníc.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 5, 114, 115, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

EÚ podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov týkajúce sa zapájania pracovníkov, aby
prispela k dosiahnutiu hlavných cieľov európskej sociálnej politiky vymedzených v článku 151
ZFEÚ, ku ktorým patria lepšie životné a pracovné podmienky, primeraná sociálna ochrana,
trvalá vysoká zamestnanosť a boj proti vylúčeniu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Základné informácie
Právo pracovníkov na informácie, konzultácie a účasť v rozhodovaní je kľúčovou témou
európskej diskusie od roku 1974, keď Rada prijala prvý sociálny akčný program. Charta
Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov (Sociálna charta) z roku 1989
zdôrazňuje, že je žiaduce podporovať účasť zamestnancov. Návrhy Komisie v tejto oblasti
sa však často stretávali s odporom. Riadny právny základ pre právne predpisy Spoločenstva
v oblasti práva pracovníkov na informácie a konzultácie s nimi neexistoval, kým sa
Amsterdamskou zmluvou nezačlenila do textu Zmluvy o ES dohoda o sociálnej politike.
Právne predpisy prijaté v minulosti vychádzali najmä z článkov zmluvy, ktoré sa týkajú
opatrení Spoločenstva zameraných na dosiahnutie slobody usadiť sa alebo aproximáciu zákonov
na spoločnom alebo vnútornom trhu. Prvá relevantná smernica v tejto oblasti o Európskej
zamestnaneckej rade (smernica Rady 94/45/ES) bola prijatá v súlade s dohodou o sociálnej
politike. Jej uplatňovanie sa následne v roku 1997 rozšírilo na Spojené kráľovstvo. Pokiaľ
ide o zapájanie zamestnancov do rozhodovania, článok 153 ZFEÚ zveruje Parlamentu a Rade
právomoc prijať:
— opatrenia určené na podporu spolupráce medzi členskými štátmi,

— smernice stanovujúce minimálne požiadavky na postupné vykonávanie.

V tejto oblasti sa uplatňuje riadny legislatívny postup, ktorému predchádzajú konzultácie
s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
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B. Platné právne predpisy
Hoci v niektorých vnútroštátnych orgánoch verejnej správy existujú systémy informovania
a konzultácií, doteraz sa žiadna zo smerníc týkajúcich sa práva pracovníkov na informácie
a konzultácie nevzťahuje na orgány verejnej správy (pozri veci Súdneho dvora C-583/10,
Nolan a C-108/10, Scattolon) okrem verejných podnikov, ak vykonávajú hospodársku činnosť,
bez ohľadu na to, či na účel zisku alebo nie. Počas rokovaní o smernici o všeobecnom
rámci pre informovanie zamestnancov v Európskom spoločenstve a konzultácie s nimi v roku
2001 sa Parlament snažil rozsah pôsobnosti smernice rozšíriť na verejný sektor, ale Rada
to zamietla. V decembri 2015 však Výbor pre sociálny dialóg pre oblasť ústrednej štátnej
správy podpísal dohodu sociálnych partnerov o spoločných minimálnych normách týkajúcich
sa práv pracovníkov ústrednej správy na informácie a konzultácie v otázkach reštrukturalizácie,
zosúladenia pracovného a súkromného života, pracovného času a ochrany zdravia a bezpečnosti
pri práci. Aby sa táto dohoda stala záväznou pre všetky členské štáty, musí sa vykonávať
rozhodnutím Rady na návrh Komisie. V súlade s praxou Komisie (5.10.7) by sa čoskoro
malo začať posúdenie vplyvu s cieľom posúdiť potenciálne vplyvy jej transpozície. Komisia
ďalej preskúma najmä reprezentatívnosť signatárskych strán, zákonnosť ustanovení dohody
v právnom rámci EÚ a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality.
Prvá skupina smerníc sa zaoberá právom pracovníkov na to, aby boli informovaní a aby
sa s nimi konzultovalo na vnútroštátnej úrovni o viacerých dôležitých otázkach v súvislosti
s ekonomickou výkonnosťou podniku, finančným zdravím a plánmi budúceho rozvoja, ktoré
by mohli ovplyvniť zamestnanosť:
— smernica Rady 75/129/EHS zo 17. februára 1975 o hromadnom prepúšťaní, zmenená

smernicami Rady 92/56/EHS a 98/59/ES, podľa ktorej musia zamestnávatelia v prípade
hromadného prepúšťania začať rokovania s pracovníkmi, aby sa určili spôsoby
a prostriedky, ako zabrániť hromadnému prepúšťaniu alebo zníženiu počtu zasiahnutých
zamestnancov, a aby sa zmiernili dôsledky. V smernici sa stanovuje aj oznamovací postup
pre verejné orgány,

— smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o zachovaní práv zamestnancov pri
prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (konsolidovanie
smerníc Rady 77/187/EHS a 98/50/ES), podľa ktorých musia byť pracovníci informovaní
o dôvodoch takéhoto prevodu a jeho následkoch; obsahuje aj dôležité ustanovenia
o zachovaní pracovných miest a práv zamestnancov pri prevodoch,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje
všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve,
vymedzujúca minimálne procesné normy na ochranu práva zamestnancov na informácie
a konzultácie o ekonomickej a pracovnej situácii ovplyvňujúcej ich pracovisko.

Komisia podrobila prvé tri smernice kontrole vhodnosti a následne dospela v júli 2013 k záveru,
že všeobecne vyhovujú svojmu účelu a ich prínos prevažuje nad nákladmi, ale niektoré oblasti,
najmä rozšírenie rozsahu pôsobnosti smerníc na pracovníkov verejných služieb a MSP a určité
vymedzenia pojmov treba ďalej preskúmať a prediskutovať (SWD(2013)0293). Uvažovalo sa
o prepracovaní smerníc o informáciách a konzultáciách (C(2015)2303), ale v súčasnosti sa zdá,
že táto otázka bola stiahnutá, keďže sa už neobjavila v pracovnom programe Komisie na rok
2016 ani 2017.
Pokiaľ ide o námorníkov, Parlament na plenárnej schôdzi v júli 2015 prijal správu o smernici
o námorníkoch, o ktorej viedli sociálni partneri rokovania v rámci Výboru pre sociálny dialóg

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.7.pdf
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v odvetví námornej dopravy. Touto smernicou sa ukončí vylúčenie námorníkov z existujúcich
smerníc o informovaní pracovníkov a konzultovaní s nimi v Európskej únii.
Druhá skupina smerníc zahŕňa práva pracovníkov na informácie a konzultácie s nimi
v situáciách s nadnárodným prvkom:
— smernica Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 prepracovaná smernicou Európskeho

parlamentu a Rady 2009/38/ES o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady: táto
smernica obsahuje všeobecné pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby pracovníci vo veľkých
nadnárodných spoločnostiach a spoločnostiach, ktoré sú predmetom zlúčenia, boli
informovaní a aby sa s nimi konzultovalo. Európska zamestnanecká rada združuje ústredné
vedenie a zástupcov zamestnancov v celej Európe s cieľom diskutovať o otázkach, ako
sú výsledky spoločnosti, vyhliadky a politiky v oblasti zamestnanosti, reštrukturalizácie
a ľudských zdrojov. Pracovníkom sa tiež priznali určité práva na informácie a konzultácie
v súvislosti s pracovným prostredím. Do apríla 2011 zastupovalo 18 000 zástupcov
zamestnancov v európskych zamestnaneckých radách záujmy 18 miliónov zamestnancov,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách
na prevzatie, podľa ktorej by mali mať zamestnanci dotknutých spoločností alebo ich
zástupcovia možnosť vyjadriť svoje názory na predvídateľné dôsledky takejto ponuky na
zamestnanosť; uplatňujú sa aj obvyklé pravidlá týkajúce sa informovania zamestnancov
a konzultácií s nimi,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí
akciových spoločností (ktorou sa kodifikuje a zrušuje smernica 78/855/EHS), podľa ktorej
sú pracovníci v spoločnostiach, ktoré sú predmetom zlúčenia, chránení v rovnakom
rozsahu, ako je stanovené v smernici o prevode podnikov.

V roku 2017 uverejní Komisia hodnotenie REFIT smernice o európskej zamestnaneckej
rade a dokument s usmerneniami týkajúcimi sa tej istej smernice zameraný na zlepšenie jej
vykonávania a väčšiu právnu istotu.
Cieľom tretej skupiny smerníc je stanoviť pravidlá platné v situáciách s nadnárodným prvkom,
pričom sa udeľujú čiastkové práva na účasť na rozhodovaní:
— smernica Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej

spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení: stanovy európskej akciovej
spoločnosti prijaté nariadením Rady (ES) č. 2157/2001 dopĺňa smernica ustanovujúca
pravidlá pre účasť pracovníkov na rozhodovaní týkajúcom sa strategického rozvoja
spoločnosti. Okrem toho, že zamestnancov informuje a konzultuje s nimi podobný orgán
ako európska zamestnanecká rada, je zároveň stanovená účasť zamestnancov na úrovni
rady v prípadoch, keď by sa táto forma účasti uplatňovala na vnútroštátne zakladajúce
spoločnosti, ako je to v prípade vnútroštátnych systémov mnohých členských štátov (tzv.
zásada pred a po),

— smernica Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho
družstva (nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003) s ohľadom na účasť zamestnancov na
riadení: táto smernica stanovuje pravidlá pre mechanizmy, ktoré sa majú zabezpečiť
v rámci európskych družstiev na zaistenie toho, aby zástupcovia zamestnancov mohli
vplývať na chod podniku. Družstvá majú špecifický model riadenia, ktorého základom je
spoločné vlastníctvo, demokratická účasť a kontrola zo strany členov,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných
zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností obsahuje tiež pravidlá určovania
režimu účasti zamestnancov, ktoré sa majú uplatňovať na zlúčené spoločnosti.
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Po tom, ako Komisia v roku 2006 stiahla svoje návrhy, v roku 2012 navrhla stanovy európskej
nadácie (FE). Tento návrh opäť stiahla v marci 2015. Poslanci Európskeho parlamentu
požiadali 14. marca 2013 Komisiu, aby čo najskôr predložila „jeden alebo viaceré návrhy,
ktoré by vzájomným spoločnostiam umožnili pôsobiť na európskej a cezhraničnej úrovni“.
Táto myšlienka však naráža na odpor niektorých členských štátov, pričom ktorýkoľvek z nich
by mohol zablokovať návrh vypracovaný podľa momentálne uprednostňovaného právneho
základu, ktorým je článok 352 ZFEÚ (právomoci týkajúce sa subsidiarity), ktorý vyžaduje
jednomyseľnosť a súhlas Parlamentu. Komisia preto nedávno rozhodla, že sa nevykonajú bežná
verejná konzultácia ani posúdenie vplyvu, ktoré sa uskutočňujú v prípade legislatívneho návrhu.
Namiesto toho, ako oznámila v iniciatíve pre sociálne podnikanie (COM(2011)0682), zriadila
skupinu viacerých zainteresovaných strán (GECES) s rôznymi členskými štátmi a externými
expertmi s cieľom riešiť v rámci existujúceho právneho rámca problémy, s ktorými sa vzájomné
spoločnosti stretávajú, keď chcú pôsobiť cezhranične. V októbri 2016 dokončila táto skupina
expertov správu a vypracovala odporúčania založené na výskume týkajúce sa konkrétnych
opatrení na podporu rozvoja sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov, ktoré pokrývajú
aspekty, ako sú zvýšenie ich viditeľnosti, pomoc pri prístupe k financiám, poskytovanie
priaznivého právneho a regulačného rámca a zvýšenie finančnej podpory EÚ.
Štvrtá skupina pozostáva z: dvoch medziodvetvových dohôd medzi sociálnymi partnermi
zavedených Radou (smernice Rady 97/81/ES o práci na čiastočný úväzok a 99/70/ES o práci
na dobu určitú), smernica 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci, ako aj niekoľko smerníc
o zdraví a bezpečnosti, z ktorých všetky obsahujú implicitné ustanovenia o informáciách
a konzultáciách. Napríklad pracovníkov na dobu určitú musí zamestnávateľ informovať
o voľných pracovných miestach na dobu neurčitú.
C. Iné iniciatívy
Podniky a zástupcovia zamestnancov začali uzatvárať nadnárodné podnikové dohody, a to
na pozadí rastúceho medzinárodného rozmeru organizácie podnikov a v rámci rastúceho
dôrazu na sociálnu zodpovednosť podnikov vrátane nových prístupov k dialógu medzi
vedením a zamestnancami. Texty týchto dohôd majú rôzne formy a v záujme použitia vo
viac než jednom členskom štáte ich spoločne vypracúvajú zástupcovia spoločnosti alebo
skupiny spoločností na jednej strane a jedna alebo viacero organizácií zamestnancov na druhej
strane. Na konci roka 2016 existovalo v 178 spoločnostiach na celom svete 265 takýchto
dohôd, ktoré zahŕňali vyše 10 miliónov zamestnancov. Takáto prax však môže vyvolať
právne a politické otázky, pokiaľ ide o vzťah medzi rozličnými vertikálnymi úrovňami
sociálneho dialógu (medzinárodnou, európskou a vnútroštátnou úrovňou) a horizontálnymi
oblasťami jeho uplatňovania (medziodvetvovou úrovňou, v rámci príslušného odvetvia a na
úrovni spoločnosti). Okrem toho môžu vzniknúť nezrovnalosti medzi nadnárodným rozsahom
dohovorených nadnárodných podnikových dohôd a vnútroštátnymi normami a odkazmi, pričom
na riešenie sporov existuje niekoľko mechanizmov.
EÚ si kladie za cieľ sprevádzať a sledovať tvorbu nadnárodných podnikových dohôd tým, že
podporuje výmenu skúseností a výsledkov výskumu.
Parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2013 o cezhraničnom kolektívnom vyjednávaní
a nadnárodnom sociálnom dialógu navrhol, aby Komisia zvážila, či je v záujme väčšej
právnej istoty a transparentnosti pre európske nadnárodné podnikové dohody potrebný
voliteľný európsky právny rámec, ktorý by zahŕňal doložky na zaistenie toho, aby uzatváranie
nadnárodných podnikových dohôd neviedlo k obchádzaniu vnútroštátnych kolektívnych zmlúv.
V nadväznosti na verejnú konzultáciu v roku 2016 Komisia v apríli 2017 uverejnila európsky
pilier sociálnych práv. Ten oprávňuje všetkých pracovníkov vo všetkých odvetviach na to,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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aby boli informovaná a konzultovalo sa s nimi priamo alebo prostredníctvom ich zástupcov
v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré sa ich týkajú, napríklad presuny, reštrukturalizácia
a zlučovanie podnikov a hromadné prepúšťanie. Ide nad rámec súčasného acquis Únie, keďže
sa uplatňuje bez ohľadu na počet dotknutých zamestnancov, jeho vecná pôsobnosť zahŕňa
reštrukturalizáciu aj zlučovanie podnikov, a poskytuje nielen právo na informácie, ale aj na
konzultácie o akýchkoľvek takýchto krokoch podnikov, a zahŕňa aj výmenu názorov a dialóg
so zamestnávateľom.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament prijal niekoľko uznesení, v ktorých žiada, aby pracovníci mali právo zapojiť sa
do rozhodovacieho procesu spoločností. Právo na informácie, konzultácie a na účasť na
rozhodovacom procese by sa malo uplatňovať v národných i nadnárodných spoločnostiach
bez ohľadu na ich právne postavenie. Parlament vo svojom uznesení z 19. februára 2009
o vykonávaní všeobecnej rámcovej smernice zopakoval svoju výzvu, aby boli pracovníci
verejného sektora začlenení do rozsahu pôsobnosti smerníc o informáciách a konzultáciách, a to
z dôvodu rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami.
Parlament sa domnieva, že okrem samotného práva na informácie a konzultácie by pracovníci
mali mať aj právo na účasť na rozhodovaní o otázkach, ako je zavádzanie nových technológií,
zmeny v organizácii práce, výroba a ekonomické plánovanie. V súčasnosti Parlament prerokúva
iniciatívnu správu o účasti na rozhodovaní v dozorných radách. Návrh správy (2015/2222(INI))
podporuje zavedenie minimálnych pravidiel EÚ v existujúcich smerniciach, a to vrátane
požiadavky, aby sídlo spoločnosti muselo byť identické s jej skutočným miestom podnikania,
aby sa zabránilo obchádzaniu práv na zastúpenie zamestnancov v dozornej rade. Návrh
správy požaduje štandardné pravidlá zastúpenia zamestnancov v dozorných radách, ktoré by sa
mohli uplatňovať ako univerzálny model vo všetkých európskych smerniciach v oblasti práva
obchodných spoločností. Ďalej odporúča minimálne normy týkajúce sa napríklad rovnakých
práv zástupcov pracovníkov v porovnaní so zástupcami manažmentu a rodovej rovnováhy
v dozornej rade.
Vo svojom uznesení z 15. januára 2013 s odporúčaniami Komisii o informovaní pracovníkov
a konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie Parlament vyzval Komisiu, aby
čo najskôr predložila návrh právneho aktu obsahujúceho ustanovenie, na základe ktorého by
boli zástupcovia zamestnancov v plnej miere a včas informovaní o všetkých navrhovaných
reštrukturalizačných operáciách vrátane dôvodov výberu plánovaných opatrení, a aby bol
stanovený vhodný časový rámec na konzultácie. Tieto včasné konzultácie by mali dotknutým
spoločnostiam a zástupcom ich pracovníkov umožniť rokovať o kolektívnych dohodách,
ktoré by sa týkali otázok vyplývajúcich z reštrukturalizácie. Komisia následne 13. decembra
2013 prijala oznámenie o rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie
(rámec kvality) (COM(2013)0882), v ktorom sa vyžaduje identifikovanie, uplatňovanie
a monitorovanie určitých zásad a osvedčených postupov týkajúcich sa predvídania zmien
a riadenia reštrukturalizačných činností zo strany podnikov aj verejných orgánov. Vo svojom
uznesení z 22. októbra 2014 o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík:
uskutočňovanie priorít za rok 2014 však Parlament zopakoval svoju žiadosť, aby sa prijal právny
akt, ktorým sa zaručí hospodársky a sociálne zodpovedné prispôsobenie sa zmene priemyslu EÚ,
ktorým sa zachovajú práva pracovníkov bez toho, aby sa kládlo nadmerné regulačné zaťaženie
na spoločnosti, najmä MSP.
Komisia predloží správu o vykonávaní rámca kvality v roku 2017, v ktorej zohľadní
zistenia nezávislej štúdie, skúsenosti z nedávnej reštrukturalizácie, napr. v prípade spoločnosti

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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Caterpillar, a výsledky verejnej konzultácie týkajúcej sa európskeho piliera sociálnych práv,
ktorá sa skončila 31. decembra 2016, s cieľom posúdiť, či sú opodstatnené dôraznejšie kroky.
Parlament nedávno vo svojom uznesení z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv
pripomenul význam zapájania pracovníkov do rozhodovania a riadenia podnikov s cieľom plne
využiť nové formy organizácie práce a predvídať hospodárske zmeny, a poukázal na podniky
sociálneho hospodárstva, ako sú družstvá, ako na dobrý príklad v súvislosti s vytváraním
kvalitných pracovných miest, podporu sociálneho začlenenia a podpora participatívneho
hospodárstva.
Parlament vo svojom uznesení z 5. októbra 2016 o potrebe európskej politiky reindustrializácie
vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom vyzval všetky príslušné orgány, aby zaistili,
aby všetky zúčastnené strany v plnej miere dodržiavali vnútroštátne a európske predpisy
o informovaní pracovníkov a konzultovali s nimi, najmä počas reštrukturalizácie.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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