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SOCIÁLNÍ DIALOG

Sociální dialog je základním prvkem evropského sociálního modelu, který byl v plné míře
uznán ve Smlouvě prostřednictvím amsterodamské reformy. Sociální partneři (zástupci
vedení podniku a pracovníků) tedy mohou aktivně přispívat k formování evropské sociální
politiky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 151 až 156 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Podle článku 151 SFEU je podpora dialogu mezi sociálními partnery uznána jako společný
cíl EU a členských států. Cílem sociálního dialogu je zlepšit evropskou správu věcí veřejných
zapojením sociálních partnerů do procesu rozhodování a provádění rozhodnutí.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Dvoustranný sociální dialog
Podle původního znění uvedeného v Římské smlouvě bylo jedním z úkolů Komise v sociální
oblasti podporovat úzkou spolupráci mezi členskými státy v oblasti práva na sdružování
a v oblasti kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Toto ustanovení však
začalo být prováděno až po mnoha letech.
Cílem procesu sociálního dialogu z Val Duchesse, zahájeného v roce 1985 z iniciativy
tehdejšího předsedy Evropské komise Jacquese Delorse, bylo zapojit do fungování vnitřního
trhu sociální partnery, které zastupovala Evropská konfederace odborových svazů (EKOS), Unie
zaměstnavatelských a průmyslových svazů Evropy (UNICE) a Evropské středisko podniků
s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP). Výsledkem těchto schůzí
byla řada společných prohlášení o zaměstnanosti, vzdělávání, odborné přípravě a dalších
sociálních tématech.
V roce 1992 byl založen výbor pro sociální dialog jako hlavní evropské fórum pro dvoustranný
sociální dialog na evropské úrovni. V současné době se schází třikrát až čtyřikrát ročně a má 64
členů (32 zástupců zaměstnavatelů a 32 zástupců zaměstnanců), kteří pocházejí z evropských
sekretariátů nebo vnitrostátních organizací. Mezitím byl Jednotným evropským aktem položen
právní základ pro rozvoj „sociálního dialogu v rámci celého Společenství“. V říjnu 1991 přijaly
organizace UNICE, EKOS a CEEP společnou dohodu, v níž žádaly, aby bylo při přípravě
právních předpisů v sociální oblasti povinné konzultovat sociální partnery a aby bylo sociálním
partnerům umožněno jednat o rámcových dohodách na úrovni Společenství. Tento požadavek
byl uznán v protokolu o sociální politice připojenému k maastrichtské smlouvě, který byl
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podepsán všemi členskými státy s výjimkou Spojeného království. Na vnitrostátní úrovni bylo
sociálním partnerům umožněno uplatňovat směrnice prostřednictvím kolektivní smlouvy.
Začlenění dohody o sociální politice do Smlouvy o ES po vstupu Amsterodamské smlouvy
v platnost konečně umožnilo uplatnit na sociální dialog v rámci EU jednotný rámec. Výsledkem
tohoto procesu napříč průmyslovými odvětvími bylo přijetí rámcových dohod o rodičovské
dovolené (1995), o práci na zkrácený úvazek (1997) a o pracovním poměru na dobu určitou
(1999), které byly provedeny směrnicemi Rady.
Podle článku 154 SFEU musí Komise na úrovni EU před zahájením jakékoliv činnosti v oblasti
sociální politiky konzultovat se sociálními partnery. Sociální partneři se pak mohou rozhodnout,
že společně dospěji k dohodě o předmětu konzultace, a iniciativu Komise zastavit. Proces
projednávání může trvat až devět měsíců a sociální partneři mají následující možnosti:
— mohou uzavřít dohodu a společně požádat Komisi, aby Radě navrhla přijmout rozhodnutí

o jejím uplatňování, nebo

— jestliže již mezi sebou dohodu uzavřeli, mohou upřednostnit její uplatňování v souladu
se svými vlastními konkrétními postupy a praxí a s postupy a praxí členských států
(„dobrovolné“, či později „autonomní“ dohody), nebo

— nejsou schopni dosáhnout dohody, a v takovém případě se práce na daném návrhu opět
ujme Komise.

Jednání mezi sociálními partnery o rámcové dohodě o dočasné práci zprostředkované
agenturami skončilo v květnu roku 2001 neúspěchem. V březnu roku 2002 tedy Komise přijala
návrh směrnice založený na konsensu, ke kterému sociální partneři dospěli, a po úpravě návrhu
v listopadu 2002 bylo výsledkem přijetí směrnice 2008/104/ES. Obdobně poté, co sociální
partneři vyjádřili svou neochotu zapojit se do jednání, předložila Komise v roce 2004 návrh
na revizi směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, který obsahoval
nejnovější vývojové trendy, např. pracovní pohotovost a pružnou týdenní pracovní dobu.
Parlament, Komise a Rada následně nebyly schopny se v této otázce dohodnout a evropští
sociální partneři se pokoušeli nalézt řešení během jednání, jež trvala jeden rok, ale v prosinci
2012 rovněž ztroskotala z důvodu velkých rozdílů, pokud jde o úpravu pracovní pohotovosti
jako pracovní doby. V roce 2013 obnovila Komise postup přezkumu a posuzování dopadu,
přičemž v roce 2015 uskutečnila rozsáhlou veřejnou konzultaci. Zároveň připravuje zprávu
o provádění, jak to vyžaduje směrnice. Všechna tato opatření by měla pomoci definovat budoucí
výsledek přezkumu. Pracovní program Komise na rok 2017 nyní obsahuje nelegislativní
iniciativu týkající se provádění směrnice o pracovní době. Parlament ve svém usnesení ze dne
19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv[1] vyzval k aktualizaci evropských sociálních
norem, včetně ustanovení o pracovní době.
Od roku 1998, tedy po rozhodnutí Komise o zřízení zvláštních orgánů (rozhodnutí Komise
98/500/ES ze dne 20. května 1998), došlo k výraznému rozvoji sociálního dialogu na
úrovni odvětví. V hlavních oblastech hospodářství bylo vytvořeno několik výborů, které
dosáhly významných výsledků. Ze sociálního dialogu mezi odvětvími vzešly tři evropské
dohody o úpravě pracovní doby námořníků (1998) a mobilních pracovníků v civilní letecké
dopravě (2000) a o některých aspektech pracovních podmínek mobilních zaměstnanců
poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě (2005). Tyto dohody
byly provedeny prostřednictvím rozhodnutí Rady. „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků
prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů,
které ho obsahují“ podepsaná v dubnu roku 2006 byla prvním víceodvětvovým výsledkem

[1]Přijaté texty, P8_TA(2017)0010.
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jednání evropských sociálních partnerů. V roce 2014 provedla Rada prostřednictvím směrnice
odvětvovou dohodu týkající se určitých aspektů úpravy pracovní doby ve vnitrozemské vodní
dopravě po roce 2012.
V dubnu 2012 uzavřeli sociální partneři v odvětví kadeřnictví dohodu o jasných pokynech,
které mají kadeřníkům umožnit pracovat ve zdravém a bezpečném prostředí v průběhu celého
profesního života, a požádali o prováděcí rozhodnutí Rady. Vzhledem k tomu, že některé
členské státy byly proti určitým částem dohody, její provádění prostřednictvím rozhodnutí Rady
dále nepokračovalo. Sociální partneři v odvětví kadeřnictví podepsali místo toho v červnu
2016 novou evropskou rámcovou dohodu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v níž je
požadováno provedení prostřednictvím rozhodnutí Rady. V souladu s programem zlepšování
právní úpravy Komise nyní, před podáním návrhu na prováděcí rozhodnutí Radě, provede
přiměřené posouzení dopadu, zejména se zaměřením na reprezentativnost smluvních stran,
zákonnost dohody v rámci právního rámce EU a dodržování zásad subsidiarity a proporcionality.
Ve svém otevřeném dopise adresovaném předsedovi Komise Junckerovi ze dne 21. listopadu
2016 dotčení sociální partneři vznesli námitku proti použití postupu posuzování dopadů jako
důvodu pro to, aby dohoda nebyla postoupena Radě k přijetí jejího prováděcího rozhodnutí,
a žádali, aby byli plně informováni o jednotlivých fázích postupu posuzování dopadů
a kritériích, která bude Komise používat při rozhodování.
Dohoda o práci na dálku (tzv. teleworking), která byla uzavřena v květnu 2002, byla poprvé
provedena v souladu s postupy a praxí jednotlivých sociálních partnerů a členských států.
Sociální partneři dále uzavřeli několik „autonomních dohod“, např. se jednalo o dohodu o stresu
při práci, o evropském povolení pro strojvedoucí poskytující interoperabilní přeshraniční služby
(2004), o násilí a obtěžování na pracovišti (duben 2007) a o inkluzivních trzích práce (březen
2010).
V důsledku změn, které zavedla Amsterodamská smlouva, se stal proces konzultace ještě
důležitějším, neboť zahrnuje všechna odvětví spadající nyní pod článek 151 SFEU.
Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byl vložen nový článek (článek 152 SFEU),
který stanoví: „S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů Unie uznává a podporuje
úlohu sociálních partnerů na své úrovni. Usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává jejich
samostatnost“. Článek 153 SFEU členským státům rovněž umožňuje pověřit sociální partnery
prováděním rozhodnutí Rady o ratifikaci kolektivní dohody podepsané na evropské úrovni.
Od začátku hospodářské a finanční krize však sociální dialog stále více trpí v důsledku provádění
protikrizových opatření, protože ho oslabuje decentralizace, menší rozsah kolektivního
vyjednávání a státní zásahy v oblasti mzdové politiky. V této souvislosti a s ohledem na
skutečnost, že členské státy, v nichž je sociální partnerství nejsilnější, byly nejúspěšnější
v překonávání krize, se nová Komise v listopadu 2014 zavázala znovu zahájit a posílit dialog se
sociálními partnery, především v rámci nového systému správy ekonomických záležitostí, jako
předpokladu pro fungování evropského sociálně tržního hospodářství. Místopředseda Komise
Dombrovskis a komisařka Thyssenová dále v červnu 2016 podepsali společné prohlášení
o „novém začátku sociálního dialogu“, v němž se dohodli se sociálními partnery na jejich větším
zapojení do evropského semestru a do politiky EU a tvorby právních předpisů obecně s důrazem
na budování kapacit. Prohlášení podtrhuje zásadní úlohu evropského sociálního dialogu coby
významné součásti tvorby politik EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Po veřejné
konzultaci o evropském pilíři sociálních práv v roce 2016 zveřejnila Komise v dubnu roku
2017 evropský pilíř sociálních práv, v němž se mimo jiné uznává právo sociálních partnerů na
zapojení do tvorby a provádění politik zaměstnanosti a sociálních politik a podporuje jejich větší
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zapojení do tvorby politik a právních předpisů, přičemž se zohledňuje rozmanitost vnitrostátních
systémů.
B. Třístranný sociální dialog
Od samotného počátku procesu evropské integrace bylo považováno za důležité, aby se
hospodářské a sociální subjekty zapojily do přípravy právních předpisů Společenství. Svědčí
o tom Poradní výbor pro uhlí a ocel a Evropský hospodářský a sociální výbor. Od šedesátých let
minulého století existují četné poradní výbory, jejichž úkolem je poskytovat Komisi podporu
při přípravě konkrétních politik. Tyto výbory, jako např. Výbor pro sociální zabezpečení
migrujících pracovníků, jsou obecně složeny jak ze zástupců vnitrostátních organizací
zaměstnavatelů a odborových organizací, tak ze zástupců členských států. Od roku 1970 byl
klíčovým fórem pro sociální dialog na evropské úrovni Stálý výbor pro zaměstnanost složený
z dvaceti zástupců sociálních partnerů, přičemž odborové svazy a organizace zaměstnavatelů
byly zastoupeny rovným dílem. Po reformě v roce 1999 byl tento výbor plně začleněn do
koordinované evropské strategie zaměstnanosti. Na základě společného příspěvku sociálních
partnerů na summitu v Laekenu v prosinci 2001 Rada v březnu 2003 zahájila trojstrannou
sociální vrcholnou schůzku pro růst a zaměstnanost (rozhodnutí Rady 2003/174/ES), která
nahradila Výbor pro zaměstnanost. Usnadňuje pokračující konzultace mezi Radou, Komisí
a sociálními partnery o hospodářských, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, schází se
alespoň jednou ročně a jedno setkání se musí konat před jarním zasedáním Evropské rady.
Po formalizaci procesu, který se vyvíjel od roku 1997, jsou nyní oficiálními účastníky vrcholné
schůzky stávající a dvě následující předsednictví Rady EU, Komise a sociální partneři. Tato
tři předsednictví Rady jsou obvykle zastoupena hlavami států nebo předsedy vlád a ministry
odpovědnými za oblast práce a sociálních věcí; Komise má také dva zástupce, což je obvykle
její předseda a komisař odpovědný za oblast zaměstnanosti a sociálních věcí. Členové z řad
sociálních partnerů jsou rozděleni do dvou stejně velkých delegací čítajících deset zástupců
zaměstnanců a deset zástupců zaměstnavatelů, přičemž zvláštní pozornost je věnována nutnosti
zajistit vyváženou účast mužů a žen. Každá skupina je složena z delegátů evropských
meziodvětvových organizací, zastupujících buď obecné, nebo užší zájmy pracovníků na
kontrolních a řídících pozicích a malých a středních podniků na evropské úrovni. Technickou
koordinaci pro delegaci zaměstnanců zajišťuje EKOS a pro delegaci zaměstnavatelů UNICE.
Po ratifikaci Lisabonské smlouvy je úloha trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst
a zaměstnanost stvrzena článkem 152 Smlouvy o fungování EU.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament zastává názor, že sociální dialog je zásadním prvkem tradic členských států,
a požaduje, aby byla trialogu na evropské úrovni přisouzena důležitější úloha. Jeho Výbor pro
zaměstnanost a sociální věci často zve sociální partnery na úrovni EU, aby před předložením
zprávy nebo stanoviska k jakýmkoli relevantním záležitostem vyjádřili své názory. Často také
Komisi připomíná nutnost soudržné průmyslové politiky na evropské úrovni, v níž by měli hrát
sociální partneři klíčovou roli. Lisabonská smlouva zavedla jednoznačné právo Parlamentu na
to, aby byl informován o provádění kolektivních dohod uzavřených na úrovni Unie (článek
155 Smlouvy o fungování EU) a o činnostech, které Komise vyvíjí na podporu spolupráce
mezi členskými státy v souladu s článkem 156 Smlouvy o fungování EU, včetně záležitostí
týkajících se práva sdružovat se v odborových organizacích a práva kolektivního vyjednávání
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
V době hospodářské krize Parlament připomíná, že sociální dialog je zásadní pro dosažení
cílů v oblasti zaměstnanosti, které jsou stanoveny ve strategii Evropa 2020 (2009/2220(INI)).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
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V lednu 2012 zdůraznil, že zaměříme-li se na fiskální konsolidaci, doporučení obsažená v roční
analýze růstu budou mít nepříznivý dopad nejen na tvorbu pracovních míst a sociální blahobyt,
ale také na sociální dialog jako takový. Ve svých usneseních o cyklu evropského semestru
2017[2] Parlament kromě toho opět zdůraznil význam sociálního dialogu a požadoval posílení
úlohy sociálních partnerů v novém procesu správy ekonomických záležitostí. Od roku 2014
jejich zapojení na úrovni EU poněkud vzrostlo, ačkoli tato situace je na vnitrostátní úrovni
různá, a na obou úrovních považují sociální partneři své zapojení spíše za informativní než za
skutečně poradní. Pokud jde o ekonomické ozdravné programy v zemích nejvíce postižených
krizí, Parlament ve svém usnesení ze dne 13. března 2014 o zaměstnanosti a sociálních dopadech
úlohy a činnosti trojky (ECB, Komise a MMF) v souvislosti se zeměmi eurozóny zapojenými do
ozdravného programu zdůraznil, že během počátečních prací na programech se měly uskutečnit
konzultace se sociálními partnery působícími na celostátní úrovni nebo se tito partneři měli na
jejich vytváření podílet.
Parlament zopakoval svůj postoj ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři
sociálních práv[3], v němž vyzval Komisi, aby konkrétním způsobem více podporovala posílení
a respektování sociálního dialogu na všech úrovních a ve všech odvětvích.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Přijaté texty, P8_TA(2017)0039.
[3]Přijaté texty, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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