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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Žádá, aby byl do nařízení vložen nový oddíl o soudní příslušnosti ve věci protestních akcí 
zaměstnanců. Z případů, které v minulosti řešil Evropský soudní dvůr, zejména pak z případu 
Viking, vyplývá, že v oblasti soudní příslušnosti existuje prostor pro tzv. forum shopping 
(převod soudních řízení z jednoho členského státu do druhého za účelem výhodnějšího 
právního postavení). Vzhledem k chybějící soudní příslušnosti ve věci protestních akcí 
zaměstnanců byl v případě protestní akce ve Finsku jmenován soudem příslušným pro 
rozhodnutí Britský soud. V členských státech rozhodují v občanskoprávních věcech soudy 
nezávisle na protestní akci. Tato praxe je v rozporu s myšlenkou a cíli tohoto nařízení. 
V těchto případech by pravomoc rozhodovat měly mít soudy těch členských států, jež mají 
k protestní akci nejblíže, přirozeně tedy soudy v členském státě, v němž byla protestní akce 
uspořádána.

Žádá zrušení doložky vykonatelnosti, domnívá se ale, že než tak bude učiněno, musí být 
zaručeno, že tento krok bude vyvážen přísnými ochrannými opatřeními, jež budou dostatečná 
k ochraně práv soudem uznaného dlužníka a jež zajistí úplné dodržování základních práv.

Žádá Komisi, aby vypracovala návrh seznamu minimálních norem, které zabezpečí 
procedurální záruky a soudní příslušnost ve věci spotřebitelských smluv a individuálních 
pracovních smluv a v záležitostech týkajících se pojištění.

Domnívá se zatím, že pravidla Společenství o výlučné příslušnosti, co se týče věcných práv 
k nemovitostem nebo nájmu nemovitostí, by mohla být rozšířena na řízení vedená ve třetím 
státě. Pravidla týkající se určení příslušnosti pro spotřebitele a zaměstnance platí i ve vztahu 
ke společnostem z třetích států.

Zamítá jednotnou definici sídla společností v bruselském nařízení I, neboť definice s tak 
dalekosáhlými důsledky by měla být projednána a stanovena v rámci rozvíjejícího se 
evropského práva obchodních společností. Domnívá se, že definice sídla společností by 
mohla bránit podvodnému zakládání společností skrývajících se za poštovními schránkami 
a že by díky ní mohlo být možné vyhnout se zajišťovacím opatřením podle pracovního práva 
a práva obchodních společností.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Nařízení (ES) č. 44/2001 vstoupilo 
v platnost v březnu 2002. Komise po osmi 
letech přezkoumala jeho fungování 
v praxi a má za to, že je nutné jej 
pozměnit. Toto přepracované znění zlepší 
přístup ke spravedlnosti, mimo jiné tím, 
že zaměstnancům poskytne možnost podat 
žalobu proti vícero žalovaným stranám 
v oblasti zaměstnávání podle čl. 6 odst. 1. 
Tato možnost existovala podle Bruselské 
úmluvy z roku 1968. Z jejího 
znovuzavedení do nařízení budou mít 
prospěch zaměstnanci, kteří chtějí zahájit 
řízení proti společným zaměstnavatelům 
usazeným v různých členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Příslušnost ve věcech týkajících se 
protestní akce se tímto zavádí proto, aby
nedocházelo k tzv. forum shopping a aby 
byl zajištěn soulad s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 
o právu rozhodném pro mimosmluvní 
závazkové vztahy (Řím II)1; příslušným 
soudem by měl být soud členského státu,
v němž se protestní akce odehrávají.
_______________
1 Úř. věst. L 199, 31.1.2007, s. 40.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 ba) (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jestliže zaměstnanec obvykle 
nevykonává nebo nevykonával svou práci 
v jediném členském státě, u soudu místa, 
kde zaměstnanec svou práci vykonával 
nebo kde se nachází sloučený podnik.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanec může podat žalobu v místě, kde pracuje. Tuto možnost by měly mít osoby, jež 
běžně nepracují v jediném členském státě. Zaměstnanec může v současné době podat žalobu v 
místě, kde se nachází nebo nacházela pobočka, která ho přijala do zaměstnání. Není jasné, 
jakým způsobem vykládat výrazy „pobočka“ a „přijala do zaměstnání“. Místo přijetí do 
zaměstnání často nemá nic společného se skutečným zaměstnáním. Pokud by byla příslušnost 
pro tyto zaměstnance přizpůsobena podle sloučeného podniku, bylo by možné omezit 
manipulaci prostřednictvím kanceláří skrývajících se za poštovními schránkami.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Název (nový) – před článkem 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 5a
Příslušnost ve věcech týkajících se 

protestní akce zaměstnanců

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Ustanovení tohoto oddílu jsou použitelná 
ve věcech týkajících se protestní akce 
zaměstnanců.
Pokud dochází nebo došlo k protestní 
akci, jsou v této věci příslušné soudy 
členského státu, v němž tato akce 
proběhla nebo probíhá.

Or. en

Odůvodnění

Nástroje práva Společenství, jež upravují rozhodné právo a soudní příslušnost, by měly být 
podle bodu odůvodnění 7 římského nařízení II provázané. Aby nedocházelo k „forum 
shopping“, měla by být příslušnost, jež odpovídá článku 9 římského nařízení II, zavedena také 
do bruselského nařízení I. Podniky mají v případě většího počtu žalovaných (protestní akce 
zaměstnanců) stále možnost zvolit si soudní příslušnost, která je pro jejich zájmy výhodnější, 
což ovšem není v souladu s cíli bruselského nařízení I.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro soudní řízení týkající se 
připravované protestní akce zaměstnanců 
či akce, která již proběhla, je příslušný 
soud členského státu, v němž je tato akce 
plánována nebo proběhla.

Or. en

Odůvodnění

Nástroje práva Společenství, jež upravují rozhodné právo a soudní příslušnost, by měly být 
podle bodu odůvodnění 7 římského nařízení II provázané. Aby nedocházelo k „forum 
shopping“, měla by být příslušnost, jež odpovídá článku 9 římského nařízení II, zavedena také 
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do bruselského nařízení I. Podniky mají v případě většího počtu žalovaných (protestní akce 
zaměstnanců) stále možnost zvolit si soudní příslušnost, která je pro jejich zájmy výhodnější, 
což ovšem není v souladu s cíli bruselského nařízení I.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zaměstnanec nevykonává svou 
práci v jediném členském státě (tj. dálkový 
řidič nákladního vozidla, palubní 
průvodčí), stanovuje se příslušnost 
v souladu s oddílem 5 částí II.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanec může podat žalobu v místě, kde pracuje. Tuto možnost by měly mít osoby, jež 
běžně nepracují  v jediném členském státě. Zaměstnanec může v současné době podat žalobu 
v místě, kde se nachází nebo nacházela pobočka, která ho přijala do zaměstnání. Není jasné, 
jakým způsobem vykládat výrazy „pobočka“ a „přijala do zaměstnání“. Místo přijetí do 
zaměstnání často nemá nic společného se skutečným zaměstnáním. Pokud by byla příslušnost 
pro tyto zaměstnance přizpůsobena podle sloučeného podniku, bylo by možné omezit 
manipulaci prostřednictvím kanceláří skrývajících se za poštovními schránkami. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Zamítnutí uznání nebo výkonu  
rozhodnutí, o něž se žádá, muselo být 
vydáno v rozporu s požadavky oddílu 5 
kapitoly II týkajícími se příslušnosti 
ve věcech individuálních pracovních 
smluv.

Or. en
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