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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu 
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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 20. května 2015 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro 
právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Původním právním základem, který navrhla Komise1, byl čl. 153 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), který se týká přijímání opatření ze strany Evropského 
parlamentu a Rady za účelem podpory zaměstnanosti, zlepšení životních a pracovních 
podmínek, řádné sociální ochrany, dialogu mezi vedením a pracovní silou, rozvoje lidských 
zdrojů v zájmu trvalé vysoké zaměstnanosti a boje proti vyloučení v členských státech.

Konečné kompromisní znění, které bylo orgány sjednáno, usiluje o změnu právního základu 
návrhu a jeho další upřesnění, a to použitím čl. 153 odst. 2 písm. b) SFEU, který se týká 
přijímání minimálních požadavků, které mají být uplatňovány postupně prostřednictvím 
směrnic přijímaných řádným legislativním postupem, ve spojení s čl. 153 odst. 1 písm. b) a e) 
SFEU, který se týká opatření, kterými Unie podporuje a doplňuje činnosti členských států v 
oblastech pracovních podmínek a informování pracovníků a konzultací s nimi. 

I – Souvislosti

1 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008/94/ES, 
2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES (COM(2013) 0798 – 2013/0390 (COD)).
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Cílem návrhu zlepšit úroveň ochrany práv stanovených v Listině základních práv EU v rámci 
pracovního práva EU a zajistit rovné podmínky na úrovni EU. 

Pracovněprávní směrnice EU se obecně vztahují na všechna odvětví činnosti a všechny 
kategorie pracovníků. Námořníci jsou však z oblasti působnosti pěti směrnic1 vyloučeni nebo 
je lze vyloučit, a to bez jakéhokoli konkrétního odůvodnění. V závislosti na situaci, která 
panuje na vnitrostátní úrovni, by vyloučení mohla mít negativní dopad na určitá práva, jež 
jsou uznávána v rámci Listiny, zejména pak na právo pracovníka na informování a na 
projednávání v podniku (článek 27) a právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31). 

V současnosti se vnitrostátní přístupy k možnosti vyloučení námořníků z oblasti působnosti 
pěti výše uvedených směrnic značně liší. Některé společnosti jsou proto osvobozeny od 
určitých povinností, zejména v oblasti informování a projednávání, jež jsou povinné pro 
konkurenční společnosti usazené v jiných členských státech.   

Návrh mění uvedených pět směrnic, neboť v zájmu zlepšení řízení společností a snížení 
negativních následků v případě náhlé restrukturalizace zavádí nepodmíněné právo námořních 
pracovníků na informace a konzultace;

Z návrhu Komise vyplývá, že vzhledem k druhu změn, povaze návrhu souvisejícího s daným 
odvětvím a zásadě hospodárnosti řízení by změna dotčených směrnic měla být provedena 
prostřednictvím jedné směrnice.

II - Relevantní články Smlouvy

Za právní základ návrhu Komise se navrhuje následující článek Smlouvy o fungování 
Evropské Unie, který je uveden v části třetí (Vnitřní politiky a činnosti Unie), hlavě X 
(Sociální politika): 

Článek 153

(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

1. [...]

2.   Za tímto účelem mohou Evropský parlament a Rada:

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o
ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění), Úř. věst. L 283,
28.10.2008, s. 36; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 
o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu 
pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a 
skupinách podniků působících na úrovni Společenství
(přepracované znění) (Úř. věst. L 122, 16.5.2009, s. 28); 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 (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29); směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. 
července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 
225, 12.8.1998, s. 16;. směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí 
podniků nebo závodů, Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16);
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a) přijímat opatření určená k podpoře spolupráce mezi členskými státy 
prostřednictvím podnětů, které mají za cíl zlepšování znalostí, rozvoj výměny 
informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních přístupů a vyhodnocování 
zkušeností, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států;

b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální 
požadavky, které se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a 
technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto směrnicích se Rada zdrží 
ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji 
malých a středních podniků.

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

V oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) rozhoduje Rada zvláštním 
legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem 
a uvedenými výbory.

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně 
rozhodnout o tom, že se řádný legislativní postup vztahuje i na odst. 1 písm. d), f) a g).

III – Navrhovaný právní základ

V dohodě, které bylo dosaženo po jednání s Radou, byly provedeny následující změny 
právního základu návrhu za účelem jeho upřesnění (zvýraznění bylo doplněno):

Článek 153

(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

2.   Za tímto účelem mohou Evropský parlament a Rada:
b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální 
požadavky, které se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a 
technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto směrnicích je zapotřebí 
se vyvarovat ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a 
rozvoji malých a středních podniků.

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

V oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) rozhoduje Rada zvláštním 
legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem 
a uvedenými výbory.

Společně s čl. 153 odst. 1 písm. b) a e) SFEU: 

1.   Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje 
činnost členských států v těchto oblastech:
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a) ...

b) pracovní podmínky;

[...]

e) informování pracovníků a konzultace s nimi;

Článek 151 SFEU uvádí (zvýraznění bylo doplněno):

Článek 151

(bývalý článek 136 Smlouvy o ES)
 

Unie a členské státy, vědomy si základních sociálních práv, jak jsou stanovena 
v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě 
Společenství základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, mají za cíl podporu 
zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto 
podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální 
ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti 
a boj proti vyloučením.
 
Za tím účelem uskutečňují Unie a členské státy opatření, jež berou v úvahu 
rozmanitost vnitrostátních zvyklostí, zejména v oblasti smluvních vztahů, a potřebu 
udržovat konkurenceschopnost hospodářství Unie.
 
Soudí, že takový vývoj bude výsledkem nejen fungování vnitřního trhu, který napomůže 
harmonizaci sociálních systémů, ale také výsledkem postupů stanovených Smlouvami 
a sbližování právních a správních předpisů.

IV. – Judikatura

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu 
Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi 
něž patří zejména cíl a obsah aktu“ 1. Volba nesprávného právního základu může proto být 
důvodem pro zrušení daného aktu.

Článek 153 SFEU (bývalý článek 137 SES) představuje právní základ Smlouvy pro 
sbližování vnitrostátních právních předpisů v oblasti sociální politiky.2 Odstavce 1 a 2 svěřují 
Unii pravomoc k podpoře a doplnění činností členských států za účelem dosažení cílů 
uvedených v článku 151 SFEU (bývalý článek 136 SES).3

1 Věc C-45/86, Komise v. Rada („všeobecné celní preference“), 1987, Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05, 
Komise v. Rada, 2007, Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, 2009, Sb. rozh. I-7585.
2 K dřívější úpravě, tj. k článku 137 SES viz věc C-343/08, Evropská komise v. Česká republika, 2010, Sb. rozh. 
I-00275, bod 67;  viz posudek 2/91, Úmluva č. 170 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti při používání 
chemických látek při práci, 1993, Sb. rozh.  I-01061, bod 17.
3 K dřívější úpravě, tj. k článku 137 SES viz věc C-13/05, Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, 
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Podle ustálené judikatury k čl. 153 odst. 1 může pojem „pracovní podmínky“ zahrnovat mzdu 
a důchodové otázky, pokud to neznamená stanovení minimální mzdy v Unii.1

Dále je čl. 153 odst. 2 písm. b) SFEU „skutečně potřeba vykládat tak, že je nutné zohlednit 
zvláštní hospodářské zájmy malých a středních podniků, přičemž tím však není vyloučeno, 
aby tyto podniky podléhaly závazným opatřením.“ 2 

V – Cíl a obsah konečného kompromisního znění

Podle bodu 13 odůvodnění konečného kompromisního znění „tato směrnice respektuje 
základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména 
pak právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku a právo na slušné a 
spravedlivé pracovní podmínky. Tato směrnice musí být provedena v souladu s uvedenými 
právy a zásadami. 

Podle bodu odůvodnění 4 navíc „existence nebo možnost zavádění vyloučení může zabránit 
tomu, aby námořní pracovníci měli možnost plně požívat svého práva na informování a 
projednávání jakož i práva na slušné a spravedlivé pracovní podmínky, nebo tato práva 
omezit.“

Bod odůvodnění 9 stanoví, že „s ohledem na technologický vývoj posledních let, zejména 
pokud jde o komunikační technologie, by měly být aktualizovány požadavky týkající se 
informování a projednávání a měly by být používány co nejvhodnějším způsobem, rovněž 
prostřednictvím využití nových technologií pro dálkovou komunikaci, zvýšení dostupnosti 
internetu a zajištění jeho rozumného využití na palubě, s cílem zlepšit provádění této 
směrnice.“ 

Bod odůvodnění 11 dále výslovně uvádí, že „tato směrnice přispívá ke splnění cílů 
stanovených v článku 151 SFEU“, zatímco bod odůvodnění 13 jednoznačně uvádí,, že cílem 
směrnice je „zlepšení pracovních podmínek námořníků a jejich informování a projednávání s 
nimi“.

Pro dosažení tohoto cíle směrnice mění pět pracovněprávních směrnic a ruší ustanovení, která 
umožňují vynětí z oblasti působnosti, „není-li existence nebo možnost zavádění vyloučení 
odůvodněna objektivními důvody a s námořníky není zacházeno stejně“ (bod odůvodnění 12 
návrhu, který je nyní převzat v bodech 4 a 15 konečného kompromisního znění). 

Navrhovaná směrnice tak konkrétně povede ke zrušení možnosti vyloučit rybáře odměňované 
formou podílu na výnosu z oblasti působnosti směrnice o platební neschopnosti (článek 1); 
posádky obchodního loďstva z oblasti působnosti směrnice o evropské radě zaměstnanců 
(článek 2); posádky námořních lodí z oblasti působnosti směrnice o hromadném propouštění 
(článek 4); převod námořní lodi, jestliže zůstává v oblasti územní působnosti Smlouvy, z 
oblasti působnosti směrnice o převodu podniku (článek 5). 

2006, Sb. rozh. I-06467, bod 4.
1 K dřívější úpravě, tj. k čl. 137 odst. 1 SES viz věc C-268/06, Impact v Minister for Agriculture and Food a jiní, 
2008, Sb. rozh. I-02483, bod 35.
2 K dřívější úpravě, tj. k čl. 137 odst. 2 SES, viz spojené věci C-184/02 a C-223/02, Španělsko a Finsko v. 
Evropský parlament a Rada, 2004, Sb. rozh. I-07789, bod 72.
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Směrnice rovněž zavede v případě směrnice o převodu podniků možnost využít odchylku od 
ustanovení upravujících „čekací“ lhůtu, „v případě plánovaného hromadného propouštění 
prováděného v důsledku převodu, jehož předmět tvoří výhradně jedno plavidlo nebo více 
plavidel, nebo v případě, že zaměstnavatel provozuje pouze jedno plavidlo“ (článek 4).

VI – Rozbor a určení vhodného právního základu

Vzhledem k tomu, že podle účelu a obsahu má návrh podporovat a doplňovat formou 
směrnice činnosti členských států, pokud jde o 1) pracovní podmínky námořníků a 2) právo 
námořníků na informace a konzultace, za účelem dosažení cílů sociální politiky podle článku 
151 SFEU, je vhodným právním základem čl. 153 odst. 2 SFEU.

Navrhovaná směrnice usiluje o změnu pěti platných směrnic za účelem zlepšení pracovních 
podmínek námořníků a jejich práv na informace a konzultace a za tímto účelem zrušuje 
možnost zavedení výjimek pro námořní pracovníky spočívajících v jejich vyloučení z oblasti 
působnosti uvedených pěti směrnic. 

Právním základem směrnice 2008/94/ES (dále jen „směrnice o platební neschopnosti 
zaměstnavatele“) je čl. 137 odst. 2 SES, kterému nyní odpovídá čl. 153 odst. 2 písm. b) 
SFEU, a jejím účelem je zlepšení „životních a pracovních podmínek pracovníků ve 
Společenství“,1 na což se v současnosti vztahuje čl. 153 odst. 1 písm. b) SFEU.

Právním základem směrnice 2009/38/ES (dále jen „směrnice o zřízení evropské rady 
zaměstnanců“) je článek 137 SES (nyní článek 153 SFEU) a jejím cílem je „podpořit a 
doplnit opatření členských států v oblasti informování zaměstnanců a projednání se 
zaměstnanci“2, což v současnosti zaručuje čl. 153 odst. 1 písm. e) SFEU.

Právním základem směrnice 2002/14/ES (dále jen „směrnice pro informování zaměstnanců a 
projednávání se zaměstnanci“) je čl. 137 odst. 2 SES, (nyní čl. 153 odst. 2 písm. b) SFEU) a 
jejím cílem je „podporovat a prohlubovat informování a projednávání o situaci a 
pravděpodobném vývoji zaměstnanosti uvnitř podniku a v případě, že z hodnocení 
zaměstnavatele vyplývá, že zaměstnanost uvnitř podniku je ohrožena, o možných 
zamýšlených předběžných opatření, zejména pokud jde o školení a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců s cílem vyhnout se negativnímu vývoji nebo jeho důsledkům a zvýšení 
schopnosti profesního zařazení a přizpůsobivosti zaměstnanců, kteří by mohli být 
postiženi“3,což odpovídá čl. 153 odst. 1 písm. e) SFEU.

Právním základem směrnice 98/59/ES (dále jen „směrnice o hromadném propouštění“) je 
obecná pravomoc pro sbližování právních předpisů, tj. článek 100 SES (nyní článek 115 
SFEU), který vyžaduje jednomyslné hlasování Rady. V bodě 6 odůvodnění směrnice je 
uvedeno, že „vzhledem k tomu, že Charta Společenství základních sociálních práv 
pracovníků, přijatá na zasedání Evropské rady ve Štrasburku dne 9. prosince 1989 hlavami 
států nebo předsedy vlád jedenácti členských států, prohlašuje jmenovitě v bodě 7 prvním 

1 Bod odůvodnění 2.
2 Bod odůvodnění 9.
3 Bod odůvodnění 8.
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pododstavci první větě a druhém pododstavci, v bodě 17 prvním pododstavci a v bodě 18 třetí 
odrážce zejména:

„7. Dotvoření vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních a pracovních podmínek 
pracovníků v Evropském společenství (. . .).
Zlepšení musí být tam, kde je to nezbytné, spojeno s rozvojem určitých hledisek 
právní úpravy zaměstnanosti, jako jsou postupy pro hromadné propouštění a postupy 
v případě konkurzu.
(. . .)
17. Informování, projednání se zaměstnanci a jejich účast musí být rozvíjeny 
vhodnými způsoby, s ohledem na stávající praxi v jednotlivých členských státech.
(. . .)
18. Informování, projednání a účast musí být prováděny v přiměřené době, zejména v 
následujících případech:
(- . . .)
(- . . .)
– při hromadném propouštění, . .)“; 

Amsterodamská smlouva, která změnila Smlouvu o ES a zavedla hlavu XI (nyní hlavu X) o 
sociální politice, čímž nově stanovila zvláštní právní základ pro opatření v sociální oblasti. 
Vzhledem k tomu nyní čl. 153 odst. 2 písm. b) SFEU představuje zvláštní a vhodný právní 
základ pro právní nástroje, jejichž cílem je zlepšení pracovních podmínek a práv týkajících se 
podávání informací a vedení konzultací. Tento článek by proto měla použít jako svůj právní 
základ směrnice, která mění směrnici 98/59/ES,1 a to ve spojení s čl. 153 odst. 1 písm. b) 
SFEU, které se týká pracovních podmínek, a s čl. 153 odst. 1 písm. e) SFEU, které se týká 
informování pracovníků a konzultací s nimi.

Směrnice 2001/23/ES o převodu podniků kodifikovala směrnici Rady 77/187/EHS ze dne 14. 
února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv 
zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Podle 6. 
bodu odůvodnění kodifikující směrnice „v roce 1977 Rada přijala směrnici 77/187/EHS na 
podporu harmonizace vnitrostátních právních předpisů, které zajišťují zachování práv 
zaměstnanců a požadují, aby převodci a nabyvatelé informovali zástupce zaměstnanců a 
jednali s nimi v dostatečném předstihu“, a jejím právním základem byl tedy článek 94 SES 
(bývalý článek 100), který se nyní stal článkem 115 SFEU. V důsledku zvláštního právního 
základu pro opatření v oblasti sociální politiky, který byl zaveden po vstupu Amsterodamské 
smlouvy v platnost, je tudíž vhodným právním základem pro změnu směrnice 2001/23/ES2 čl. 
153 odst. 2 písm. b) ve spojení s čl. 153 odst. 1 písm. e), které se týká informování pracovníků 
a konzultací s nimi.

VII. – Závěry a doporučení

Vzhledem k předcházejícímu rozboru a skutečnosti, že všech pět směrnic, které mají být 
změněny, spadá do oblasti sociální politiky a jejich cílem je podpořit a doplnit činnosti 
členských států, pokud jde o pracovní podmínky a informování pracovníků a konzultace s 

1 Viz věc C -84/94, Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Rada Evropských společenství , 1996, 
Sb. rozh.   I-05755, bod 12.
2 Tamtéž.
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nimi, jsou vhodným právním základem návrhu směrnice o námořnících, kterou se mění 
směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES, čl. 153 odst. 2 písm. 
b) ve spojení s čl. 153 odst. 1 písm. b) a e) SFEU. 

Výbor pro právní záležitosti se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 16. června 2015. Na 
této schůzi rovněž jednomyslně rozhodl1 o tom, že Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
doporučuje, aby do právního základu návrhu směrnice o námořnících, kterou se mění 
směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES, doplnil čl. 153 odst. 
2 písm. b) SFEU ve spojení s čl. 153 odst. 1 písm. b) a e) SFEU.

S pozdravem

Pavel Svoboda

1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Pavel Svoboda (předseda), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (místopředsedkyně), Jean-Marie Cavada (místopředseda), Axel Voss (místopředseda), Mady 
Delvaux (místopředsedkyně), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini 
Cachia, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte 
Guteland, Mary Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika 
Niebler, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.


