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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor,

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že posouzení dopadu, které provedla Komise v roce 2007, nezahrnuje 
dopady v oblasti sociálních politik a politik zaměstnanosti, s výjimkou otázky účasti 
zaměstnanců;

B. vzhledem k tomu, že statut evropské společnosti a statut evropské družstevní společnosti 
umožňují přemístění sídla, a to při dodržení zvláštních závazných pravidel týkajících se 
zapojení zaměstnanců, stanovených ve směrnici 2001/86/ES;

1. zdůrazňuje, že články 49 a 54 Smlouvy o Evropské unii zaručují všem společnostem 
svobodu usazování; zjišťuje, že právní předpisy, které v oblasti vnitřního trhu upravují 
přemístění statutárního či skutečného sídla společnosti založené podle vnitrostátního práva 
z určitého členského státu do jiného členského státu, jakož i podmínky tohoto přemístění, 
nejsou jednotné, a poukazuje na rizika, která z toho plynou v oblasti zaměstnanosti;

2. vítá přijetí evropské právní úpravy v oblasti přemístění sídla, pokud nebude ohrožovat 
splnění cílů vymezených článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie a pokud nebude 
omezovat právo na účast zaměstnanců;

3. očekává, že takovýto návrh zabrání zneužívajícímu či podvodnému jednání a že bude 
chránit zájmy věřitelů, menšinových akcionářů a zaměstnanců; 

4. v příloze poukazuje na závazné podmínky, které musí být splněny, má-li 14. směrnice 
zaručit zapojení zaměstnanců během přemístění sídla a po něm;

– aby do přílohy svého návrhu usnesení začlenil tato doporučení:

5. Doporučení č. 1: Komise předloží studii dopadu směrnice v oblasti přemístění sídla ve 
vztahu k plnění cílů vymezených článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie; tato 
studie bude zveřejněna nejpozději v okamžiku předložení návrhu 14. směrnice;

6. Doporučení č. 2: Má-li evropská právní úprava týkající se přemístění statutárního sídla 
společností zaručit během přemístění a po něm účast zaměstnanců, jakož i zachování 
ochrany a záruk poskytnutých jejich zástupcům, musí obsahovat tyto prvky:

- právní režim v oblasti práva na účast zaměstnanců, po vzoru režimu stanoveného směrnicí 
2005/56/ES o fúzích;
- řídící orgán je kromě toho povinen informovat zaměstnance o právních a hospodářských 

dopadech přemístění společnosti, a to prostřednictvím zprávy, v níž upřesní dopady na 
zaměstnance a kterou předloží nejméně jeden měsíc před tím, než se valná hromada 
vyjádří k přijetí návrhu na přemístění sídla;
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- práva a povinnosti společnosti týkající se podmínek zaměstnání, vyplývající z právních 
předpisů, z praxe a z jednotlivých pracovních smluv či z pracovních poměrů na úrovni 
členského státu původu, zůstávají v platnosti i po zápisu do rejstříku v přijímajícím 
členském státě;
- v případě, že nelze zabránit hromadnému propouštění v důsledku přemístění sídla, použijí 

se ustanovení směrnic 75/129/ES a 98/59/ES; 
- podmínkou přemístění sídla je schopnost společnosti prokázat, že dodržuje ustanovení 

týkající se práv zaměstnanců;
- členské státy stanoví pro zaměstnance i pro jejich zástupce možnost účinného opravného 

prostředku s odkladným účinkem, tak, aby se mohli domoci výkonu povinností 
zaměstnavatelů v případě, že tyto povinnosti nebudou dodržovány;
- použijí se právní předpisy přijímajícího členského státu s výjimkou případů, kdy jejich 

ustanovení zavádějí nižší úroveň účasti a spolurozhodování zaměstnanců.


