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Dne … se Evropská komise, v souladu s článkem 262 Smlouvy o založení Evropského společenství, 
rozhodla konzultovat Evropský sociální a hospodářský výbor ve věci

Zelená kniha - Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století
KOM(2006) 708 v konečném znění.

Specializovaná sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství, kterou Výbor pověřil přípravou 
podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne … Zpravodajem byl pan Retureau.

Na … plenárním zasedání, které se konalo ve dnech … (jednání ze dne …), přijal Evropský 
hospodářský a sociální výbor následující stanovisko … hlasy pro, ... hlasy proti a ... členů se zdrželo 
hlasování.

*

*          *

1. Úvod

1.1 Cílem zelené knihy o modernizaci pracovního práva je:

− vymezit hlavní problémy, které jasně odrážejí rozpor mezi stávajícím právním
a smluvním rámcem a skutečností světa práce. Přitom se zaměřuje především na osobní 
působnost pracovního práva, spíše než na otázky kolektivního pracovního práva;

− zahájit diskuzi o tom, jak by mohlo pracovní právo pomoci s prosazováním flexibility 
spojené s jistotou zaměstnání bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu, a tím přispět 
ke zvýšení zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti;

− podnítit diskuzi na téma, jak by různé typy smluvních vztahů spolu se zaměstnaneckými 
právy použitelnými pro všechny pracující mohly pomáhat jak pracovníkům, tak 
podnikům prostřednictvím ulehčení přechodů mezi zaměstnáními, podpory celoživotního 
vzdělávání a pěstování kreativity všech pracovních sil;

− přispět k realizaci programu zlepšení právní úpravy cestou podpory modernizace 
pracovního práva se zohledněním celkových přínosů a nákladů, a zejména problémů, na 
které narážejí malé a střední podniky.

1.2 Cílem zelené knihy je tímto způsobem vhodně pojednat o oblastech, jakými jsou např. 
„trojstranné vztahy“, případy samostatně výdělečných pracovníků, kteří ve skutečnosti 
ekonomicky závisí na podniku, který jim poskytuje práci (jaké mají mít sociální zabezpečení, 
kdo nese odpovědnost v případě pracovního úrazu atd.), ale i přezkum směrnice o pracovní 
době (má se tak vyřešit současné zablokování v Radě?) a o závažné otázce nehlášené práce.

1.3 Hlavní myšlenkou návrhů na modernizaci pracovního práva, které nepochybně nepatří přímo 
do pravomoci Společenství, ale pro která může EU přijmout opatření doplňující opatření 
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členských států, je konstatování, že standardní smlouva (smlouva na plný úvazek na dobu 
neurčitou) a s ní spojená ochrana, která je považována za příliš neflexibilní (uvedení důvodu 
propuštění, výpovědní lhůta, náhrady za propuštění), brzdí podniky v rychlém přizpůsobování 
se vývoji na trhu, a zabraňuje tak vytváření nových pracovních míst, pročež je nutné 
navrhnout její přezkum.

1.4 Komise oznámila, že zelená kniha kromě otázky individuálního pracovního práva připravuje 
diskuzi, jež má přispět k vypracování sdělení o flexicurity, které by mělo vyjít během června 
2007 a jehož cílem je podpořit tuto koncepci existující v několika členských státech, jež podle 
dostupných informací spojuje vnější a vnitřní flexibilitu pracovníků s jistotou, jejíž rozsah
a financování nejsou v této fázi blíže vysvětleny. V druhém pololetí bude tedy diskuze 
pokračovat a její záběr se ještě rozšíří, přičemž by se měla bezpochyby zaměřit na prvky 
flexibility, kterých již bylo dosaženo prostřednictvím zákona nebo kolektivních vyjednávání,
a na financování flexicurity, aniž by se soustředila na jeden či druhý model.

1.4.1 Výbor zdůrazňuje, že v posledních letech byl flexicuritě věnován značný prostor
v publikacích a činnostech Komise, a to i v doporučeních určených vládám v rámci Evropské 
strategie zaměstnanosti, a zdá se, že představuje dostatečně propracovanou koncepci.

1.5 Můžeme proto jen litovat, že se zelená kniha stala pouze přípravnou fází, která chce již 
stanovit hlavní směry budoucích doplňujících ustanovení, o nichž se ale v dokumentu, který 
Evropský hospodářský a sociální výbor posuzuje a jenž je předložen prostřednictvím 
všeobecných konzultací po internetu posudku všech občanů EU, výslovně nehovoří.

2. Obecné připomínky

2.1 Výbor se zájmem vítá iniciativu, kterou Komise zahájila úvahy o způsobu, jakým pracovní 
právo přispívá k realizaci cílů Lisabonské strategie, které kromě sociální soudržnosti
a udržitelného rozvoje usilují i o dosažení trvalého hospodářského růstu, charakterizovaného 
vyšším počtem pracovních míst a jejich větší kvalitou. Zároveň však lituje, že se konzultaci 
nevěnuje dostatek času a že chybí řada přípravných prací.

2.2 Zpráva Wima Koka z listopadu 2003 zdůrazňovala: „Je vhodné podporovat flexibilitu 
pracovního trhu zároveň s jistotou zejména tím, že se zlepší organizace práce a že se 
zatraktivní jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele standardní i nestandardní pracovní 
smlouvy, a zabrání se tak vzniku pracovního trhu složeného ze dvou vrstev. Pojem jistota 
práce se musí modernizovat a jeho význam rozšířit tak, aby vyjadřoval nejen ochranu 
zaměstnanosti, ale i zvýšenou schopnost pracovníků udržet si zaměstnání a být v něm 
úspěšný. Je důležité vytvořit co možná nejvíce pracovních míst a zlepšit produktivitu 
omezením překážek bránících vzniku nových podniků a zlepšením přípravy a řízení 
restrukturalizací.“

2.3 Je užitečné připomenout všechny tyto různé aspekty závěrů pracovní skupiny, které schválila 
Rada, neboť nabízejí úplnější pohled na reformy pracovního trhu reagující na revidovanou 
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Lisabonskou strategii než zelená kniha Komise, která se soustředí jen na omezené body 
individuálního pracovního práva. Zelená kniha se totiž pouze částečně zabývá prvky 
uvedenými v Kokově zprávě, které se sice vzájemně doplňují, ale nelze je oddělit, a neřeší 
otázku „jistějšího prostředí“ uvedenou v sociální agendě.

2.4 Je možné, že tento omezující přístup ze strany Komise povede ke ztrátě důvěry evropských 
občanů, kteří projevují čím dál tím více skepticismu vůči evropskému sociálnímu projektu. 
Pro Komisi je samozřejmý nutný přezkum úrovně flexibility standardních smluv (smlouva na 
dobu neurčitou na plný úvazek), pokud jde o výpovědní lhůtu, náklady a postupy 
individuálního a hromadného propouštění či definice „neplatné výpovědi“, ač tyto prvky vždy 
tvořily základní pilíř profesionální jistoty pracovníků.

2.5 Výbor znepokojuje tvrzení, že pracovní právo je v současné době neslučitelné s revidovanou 
Lisabonskou strategií tím, že zabraňuje vytváření nových pracovních míst a že v současné 
podobě pracovní právo není schopné zabezpečit dostatečnou přizpůsobivost podniků
a pracovníků.

2.6 Výbor se domnívá, že nastala vhodná chvíle k provedení rozboru neúspěchu ambiciózní, ale 
nutné strategie, vypracované v Lisabonu v roce 2000, přičemž je však podle jeho mínění 
nutné přistupovat rozvážně k analýzám příčin tohoto neúspěchu a vyhnout se tomu, že se 
veškerá pozornost soustředí na pracovní právo. Cílem strategie zůstává i po jejím přezkumu 
učinit Evropu konkurenceschopnější, ale i schopnou obnovit plnou zaměstnanost ve 
společnosti zaměřené na vyváženost mezi rodinným a profesionálním životem, lépe 
přizpůsobenou jejich výběru kariéry, podporující přizpůsobivost občanů a bojující proti 
sociálnímu vyloučení.

2.7 Výbor proto zamýšlí předtím, než se vyjádří ke směrům, jež je nutné dát procesu modernizace 
pracovního práva v Evropě, upozornit na řadu úvah a iniciativ samotné Komise, mezi které 
patří např. zpráva profesora Supiota, o které se dnes v této souvislosti hovoří jen zřídka, nebo 
závěry Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
(EPSCO) ze dne 30. listopadu a 1. prosince 2006 o „důstojné práci pro všechny“.

2.8 Považuje rovněž za užitečné uvést otázku vhodnosti či nevhodnosti pracovního práva do 
historických a ekonomických souvislostí.

2.9 Různě aplikovaný tayloristicko-fordistický model výroby založený na zásadách růstu
a přerozdělování v rámci sociálního státu vedl k vytvoření organizačního a právního rámce 
pracovních vztahů, o němž bychom si mohli položit otázku, zda jeho cíle nejsou překonané.

2.10 Jaký přehled či jaké hodnocení negativního či pozitivního vlivu ochranného rámce 
pracovního práva (o nichž se v zelené knize hovoří pouze v minulém čase) lze získat na 
základě veřejných statistických údajů, pokud máme stále na zřeteli dosažení „více lepších 
pracovních míst“?
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2.11 Jak již bylo uvedeno výše, zelená kniha očividně nijak nenavazuje na studii, jejíž vypracování 
Komise svěřila skupině odborníků vedené profesorem Alainem Supiotem. Cílem této studie 
bylo provést rozsáhlou a konstruktivní analýzu o budoucnosti zaměstnanosti a pracovního 
práva na úrovni Společenství v mezikulturním a interdisciplinárním rámci.

2.12 Závěrečná zpráva pracovní skupiny profesora Supiota upozornila na řadu témat, která shrnují 
správné otázky o vývoji pracovního poměru, tj. o globalizaci hospodářské soutěže
a hospodářských činností, o dopadu spotřebitelských postojů a zvyklostí, o liberalizaci trhů,
o technologických změnách, o skutečnosti, že sami pracující se mění, mají vyšší vzdělání
a jsou kvalifikovanější, samostatnější, mobilnější a jednají individuálněji, přičemž stranou 
nezůstaly ani otázky nových postupů podniků v oblasti řízení lidských zdrojů, odměn 
pracovníků, požadavků mnohostrannosti či flexibility pracovní doby. Supiotova zpráva se 
zabývala otázkou flexibility i jistoty a velmi důležitou problematikou profesionálního 
přechodu, přičemž předpověděla „zánik modelu lineární profesionální kariéry“.

2.13 Z řady specifických demokratických požadavků, které sociální právo v socioekonomické 
oblasti vytyčilo, věnovala Supiotova pracovní skupina zvláštní pozornost čtyřem bodům, 
které zůstaly aktuální i při diskuzích o zelené knize1.

Tyto body jsou:

• požadavek rovného postavení, zejména rovného postavení žen a mužů a obecněji 
nediskriminace, zůstává velmi aktuální, neboť prostřednictvím tohoto hlediska můžeme 
lépe posoudit řešení problémů souvisejících s nejistotou a s pracovním trhem složeným ze 
dvou vrstev; 

• požadavek svobody, podle kterého je nutné chránit pracovníka, představuje stále ještě 
řešení problémů týkajících se skrytých pracovních poměrů, falešných samostatně 
výdělečně činných osob a práce „načerno“;

• požadavek individuální bezpečnosti pomáhá i dnes proti vzrůstající sociální nejistotě
v nejširším slova smyslu, kterou pociťují pracovníci či lidé pobírající sociální dávky;

• kolektivní práva, která se konkretizují účastí pracovníků na pracovním procesu, na jeho 
výsledcích i na hospodářském rozvoji.

2.14 Vzhledem k těmto významným a komplexním změnám, na které již bylo upozorňováno, 
Výbor vyjádřil své politování nad tím, že Komise nevede diskuzi o modernizaci pracovního 
práva a o ochranných mechanismech, jež jsou běžně spojeny s pracovní smlouvou (zdraví, 

  

1
Au délŕ de l’emploi, nakl. Flammarion 1999, s. 294 a dále.
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bezpečnost, organizace pracovní doby, placená dovolená atd.) v souvislosti se závěry skupiny 
odborníků, kterou svolala na konci devadesátých let.

2.15 Ze zelené knihy vyplývá, že ve většině zemí vzniká od relativně nedávné doby, tj. od přelomu 
80. a 90. let, propast mezi platnými právními a smluvními rámci a stávající realitou 
pracovního trhu. Přesto se nikde nezmiňuje o tradiční sociální a emancipační úloze 
pracovního práva v širším slova smyslu, včetně práva formujícího se na základě kolektivních 
vyjednávání, a jeho zvláštností vyplývajících z kulturních, sociálních, hospodářských
a právních rozdílů mezi členskými státy.

2.16 Zachování určité rovnováhy mezi stranami je zohledněno nejen pracovním právem, ale
i sociálním dialogem.

2.17 Každý typ uvažování, který vnímá klasické pracovní právo jako překážku hospodářského 
růstu a zaměstnanosti, představuje omezenou a tendenční vizi, ve které se pracovní právo 
stává pouhým politickým nástrojem na trhu práce či ekonomickou proměnnou, která má 
krátkodobě řešit potřeby trhů.

2.18 Sociální a emancipační rozměr, kterým se především charakterizuje úloha pracovního práva, 
by měl být naopak posílen, mělo by být lépe zajištěno jeho uplatňování a v případě potřeby
i zesílení s ohledem na rostoucí tlak na pracovníky vyplývající z globalizace (vzrůstající 
ohroženost postavení pracovníků v globalizovaném hospodářství, trojstranné vztahy či 
ekonomická závislost). Toto je jistě úloha, kterou by měla Evropská unie plnit vůči členským 
státům.

2.19 V roce 2000 tehdejší Komise zahájila iniciativu, která směřovala stejným směrem jako 
Supiotova zpráva a která měla vést k diskuzím o potřebě posouzení základních prvků 
právního systému a kolektivních úmluv, aby se potvrdilo, že odpovídají nejen moderní 
organizaci, ale i zkvalitnění pracovního poměru.

2.20 Ve snahách o zkvalitnění se již nepokračovalo, přestože se zdá být zřejmé, že měly vést
k realizaci úsilí o modernizaci a zlepšení pracovních podmínek, což je téma, které bylo sice
o několik let později převzato současnou Komisí, ale bylo pojímáno jiným způsobem.

2.21 Na základě výše uvedených skutečností si Výbor klade otázku, zda je Komise ve svém 
počínání důsledná.

2.22 Výbor je nucen konstatovat, že v zelené knize shledal významné nedostatky různorodé 
povahy, které značně oslabují její logiku a perspektivu, a upozorňuje na některé body, které 
bohužel nebyly dostatečně rozebrány, nebo zdůrazněny.

− snaha o účinný hospodářský růst není v rozporu se sociálním rozměrem evropské 
integrace a s jejím rozvojem,

− pracovní právo se neomezuje jen na individuální pracovní smlouvy,
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− pojem důstojné práce uvedený v závazcích o spolupráci mezi EU a Mezinárodní 
organizací práce (MOP) a pozitivní snahy, které v červnu 2006 projevily členské státy EU
i kandidátské země při přijetí doporučení MOP č. 198, které navrhuje vhodné definice a 
použitelné zásady pro odstranění nejistoty v rámci existujícího pracovního poměru
s cílem zaručit správné fungování hospodářské soutěže a účinnou ochranu pracovníků
v pracovním poměru, nesmí uváznout na mrtvém bodě,

− sociální partneři jak na národní, tak na evropské úrovni již svými dohodami
a kolektivními úmluvami přispěli k zabezpečení nových typů smluv, včetně těch 
nestandardních, a prokázali tak svou schopnost přizpůsobit pracovní poměr novým 
skutečnostem a vyvinout formy pružnosti chráněné odpovídajícími zárukami,

− sociální dialog je nástrojem „společné regulace“, a proto je vhodné ho podporovat, aby 
byl efektivnější a účinnější a mohl tak lépe vymezit flexibilitu pracovní smlouvy,

− určitá jistota v rámci pracovního poměru je podmínkou pro vyšší produktivitu, neboť 
nejistota nevytváří nová pracovní místa, a flexibilita by neměla vést k nárůstu počtu 
chudých pracovníků,

− řešení nespočívá v logice, která staví pracovníky proti sobě a klade jim za úkol vyřešit 
svou nezaměstnanost a nesoulad mezi vzděláním a požadovanými dovednostmi,

− Výbor se domnívá, že nový typ referenční smlouvy předložený Komisí, který má vyřešit 
údajný konflikt mezi „začleněnými“ (insiders) a „ vyloučenými“ (outsiders) pracovníky, 
na ně převádí odpovědnost za přijímání rozhodnutí umožňující jim uniknout dualitě 
pracovního trhu, a kromě toho by podle Výboru tato smlouva, pokud by existovala, 
neodstranila opravdové překážky vytváření pracovních míst.

2.23 Výbor se domnívá, že je vhodná chvíle k provedení úplné a hloubkové analýzy, založené 
zejména:

− na vyhodnocení právních systémů členských států a jejich ochranných prvků, cílů, 
účinnosti, přístupu k orgánům a k postupům řešení konfliktů, ať už soudní či mimosoudní 
cestou,

− na přínosu sociálního dialogu k modernizaci a zkvalitnění pracovního práva, důstojné 
práci a boji proti práci „načerno“ i na otázkách fungování trhu práce a organizace práce
v podnicích na příslušných úrovních (evropské, národní, regionální, na úrovni podniků
a skupin, jakož i na přeshraniční úrovni),

− na zohlednění veřejných služeb a aktivní úlohy, kterou hrají účinné a kvalitní veřejné 
služby při zvyšování zaměstnanosti a hospodářském růstu,

− na zohlednění správy podniků, účasti pracovníků a mechanismů kontroly a varování 
subjektů zastupujících zaměstnance (zejména v rámci podnikových výborů) při 
přizpůsobování se změnám a při restrukturalizaci,

− na uznání pozice skutečně nezávisle výdělečně činných pracovníků, kteří mají prvořadou 
úlohu v podpoře podnikavosti, při vytváření malých a středních podniků i v sociální 
ekonomice, a na zavedení vhodné ochrany ekonomicky závislých pracovníků,

− na podpoře doporučení MOP o pracovním poměru z roku 2006 (č. 198),
− na vlivech práce „načerno“, přičemž by se mělo vycházet z potírání této praxe 

prostřednictvím lepší spolupráce evropských správních orgánů („sociální Europol“),
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− na vlivech migračních toků, které je třeba lépe koordinovat,
− na všeobecně prospěšných řešeních, tj. na vhodném využívání flexibility podle potřeb 

podniků i podle potřeb a požadavků pracovníků, aby mohli sami rozhodovat o své 
budoucnosti,

− na úvahách a iniciativách např. v oblasti vzdělávání, počátečního a pokračujícího 
odborného vzdělávání pracovníků, jak aktivně činných, tak pracovníků, kteří jsou 
ohroženi restrukturalizací, i pracovníků, kteří se znovu začleňují do trhu práce po 
přerušení kariéry z osobních důvodů, a na zabezpečení profesní dráhy místo spoléhání se 
na určitá ustanovení předpokládané „jednotné smlouvy“ v souvislosti s (ne)stabilitou, 
kvalitou či produktivitou.

2.24 Pracovní program německého předsednictví, opětovné projednávání otázky „kvality“ práce 
během neformálního setkání ministrů práce a sociálních věcí v lednu 2007 i nedávný dopis 
9 ministrů práce o „nové motivaci pro sociální Evropu“ uvádějící v příloze možné směry 
politik pro zaměstnanost a „flexicuritu“ poskytly možnost pro provedení hloubkové analýzy, 
kterou Výbor požaduje, a pro znovuzačlenění sociálních prvků do evropské integrace. 

3. Specifické připomínky: odpovědi a poznámky k otázkám Evropské komise

3.1 Co byste považovali za priority smysluplné reformní agendy týkající se pracovního 
práva?

3.1.1 Pracovní právo neztratilo svou platnost jako sociální právo, jak v případě zaměstnanců, tak 
zaměstnavatelů; zaměstnancům zaručuje spravedlivý základ pro legálně formulovanou 
pracovní smlouvu, kde jsou práva i povinnosti v rovnováze vzhledem k pravomoci 
zaměstnavatele řídit zaměstnance, kteří jsou mu podřízení, a dávat jim příkazy; 
zaměstnavatelům poskytuje velmi důležitou právní jistotu v případech, kdy jsou jasně 
vymezeny různé typy standardních smluv a jejich základní podmínky jsou přesně nebo
v obrysech stanoveny pro různé případy, a to i v případě jednostranného rozvázání smlouvy; 
kromě toho např. v otázkách občanskoprávní odpovědnosti též pracovní právo poskytuje 
pracovníkům i zaměstnavatelům záruky a právní bezpečnost, pokud jde o odškodnění, uznání 
případné invalidity zaměstnance a omezení občanskoprávní odpovědnosti zaměstnavatele při 
neúmyslném zavinění, pokud byly dodržovány bezpečnostní předpisy; kolektivní vyjednávání
a poradní orgány přispívají k dobrým pracovním vztahům a v případě potřeby hledají vhodná 
řešení sporů.

3.1.2 Pokud jde o žádoucí prioritní změny, bylo by vhodné, aby v souladu se zákony a praxí 
jednotlivých členských států pracovní právo zahrnovalo nové flexibilní formy smluv, které se 
vyvíjejí, aby v nových podmínkách toto právo dále hrálo sociální a vyrovnávající úlohu
v rámci pracovního procesu, a dále stranám poskytovalo záruky právní jistoty v případě 
odůvodněného propuštění, pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; moderní pracovní 
právo by dále mělo zaměstnancům umožnit získat práva pro jejich celoživotní profesionální 
dráhu, aby mohli střídavě využívat možností celoživotního vzdělávání, různých forem smluv, 
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které v určitých obdobích odpovídají jejich individuálním potřebám sladění práce a osobního 
života, povýšení či rekvalifikace atd.

3.1.3 Bylo by rovněž vhodné lépe definovat trojstranné vztahy a upřesnit práva a povinnosti všech 
zúčastněných stran, včetně občanskoprávní či trestní odpovědnosti; vhodná ochrana, zejména
v případě pracovních úrazů, nemoci z povolání a sociálního zabezpečení, by měla být 
zaručena i pracovníkům ekonomicky závislým na jednom hlavním zaměstnavateli, který je 
jejich nejdůležitějším či jediným zákazníkem, a kterému jsou ve skutečnosti pracovně 
podřízeni.

3.1.4 Boj proti nehlášené práci a definice pracovního poměru v právním rámci jsou nevyhnutelné;
v tomto směru by bylo vhodné posílit inspekce práce a obecně tak zaručit účinnost platných 
právních a smluvních ustanovení.

3.1.5 Doporučení MOP č. 198 o pracovním poměru, přijaté v rámci Mezinárodní konference práce
v červnu 2006, poskytuje členským státům vhodnou inspiraci k úpravě pracovního práva na 
základě technologického, hospodářského a sociálního vývoje, který během posledních dvaceti 
let významně změnil podmínky výroby, poskytování služeb a světového obchodu.

3.2 Může úprava pracovního práva a kolektivních smluv přispět ke zvýšení flexibility
a jistoty zaměstnání a ke snížení segmentace trhů práce? ano/ne

3.2.1 Praxe poukazuje na to, že bez vhodných právních předpisů vede zvyšování počtu flexibilních 
pracovních smluv k segmentaci trhu a zvyšuje nejistotu, např. formou nižších příjmů
v nejrozšířenějších smlouvách (na částečný úvazek), což neumožňuje dostatečným způsobem 
uspokojovat základní potřeby, a formou nižší míry sociální ochrany (přístup k podpoře
v nezaměstnanosti, penzijnímu připojištění a pokračujícímu odbornému vzdělávání). Mělo by 
být zohledněno i rozvržení pracovního dne, neboť v případě smluv na částečný úvazek 
rozdělený do celého dne nemohou pracovníci ve skutečnosti využít hodiny volna k osobním 
účelům.

3.2.2 V praxi se rovněž potvrdilo, že nejčastěji se vyskytující flexibilní smlouvy ( na dobu určitou
a na částečný úvazek) jsou nabízeny mladým pracovníkům a ženám, ti si ale často přejí 
pracovat na plný pracovní úvazek; starším pracovníkům se daří sehnat práci mnohem hůře,
i když se jedná o smlouvu na dobu určitou. Za roztříštěnost trhu ale nemohou pracovníci; 
vyplývá z volby zaměstnavatelů, kteří nakonec jednostranně rozhodují o typu smlouvy, kterou 
pracovníkům nabídnou. Pracovní právo se musí snažit o to, aby zabránilo diskriminaci 
mladých pracovníků, žen a starších pracovníků v přístupu na trh práce a v platovém 
ohodnocení.

3.2.3 Aby mohla být uplatňována nediskriminační flexibilita nabízející dostatečnou ochranu
a pracovník tak mohl žít nezávisle (mladí lidé, kteří mají smlouvu na dobu určitou a jsou 
nuceni vzhledem k vysokým nákladům na bydlení žít u rodičů; neúplná rodina, kdy je rodič 
nucen pracovat na částečný úvazek, a stane se tak často chudým pracovníkem/pracovnicí), 
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měla by se provést důkladná reforma pracovního práva ve smyslu uvedeném v odpovědi na 
první otázku, a to především prostřednictvím sociálního trojstranného nebo dvojstranného 
(podle jednotlivých zemí) dialogu na odpovídající úrovni.

3.3 Překážejí stávající formy regulace, ať již v podobě právních předpisů nebo kolektivních 
smluv, podnikům a zaměstnancům, kteří se snaží využít příležitostí ke zvýšení 
produktivity a přizpůsobit se zavádění nových technologií a změnám souvisejícím
s mezinárodní konkurencí, nebo je v této snaze podporují? Jak je možné zvýšit kvalitu 
předpisů, které se týkají malých a středních podniků, a přitom zachovat jejich cíle?

3.3.1 Výbor nemůže odpovědět za 27 členských států. Přesto vyjádřil několik zvláštních 
připomínek; čelit konkurenci znamená většinou inovovat nebo zkvalitňovat. 

3.3.2 Reálné činitele produktivity spočívají ve schopnostech pracovníka, tudíž v jeho vzdělání
a zkušenosti, a v zavádění nových technologií, které závisí na investicích do vzdělání
a odborného vzdělávání a do výzkumu a vývoje, a to jak do veřejné, tak do soukromé sféry 
(zejména těch posledních se v Evropě nedostává).

3.3.3 Úprava (právní nebo smluvní) tedy musí podporovat vzdělání a odborné vzdělávání
a přizpůsobivost novým technologiím v rámci pracovního procesu nebo profesionální kariéry
a musí se spravedlivě zabývat všemi kategoriemi zaměstnanců; podnik, který chce vytvářet 
schopnosti pracovníků a udržet si je, bude mít vyšší náklady, ale ty mu poskytnou 
konkurenční výhodu; právní předpisy mohou přispět ke zlepšení dovedností a kvalifikace tím, 
že vytvoří, nebo usnadní postupy financování, vzdělávací struktury, upřesní nároky na 
vzdělávání (studijní volno, pohyblivá pracovní doba) v průběhu profesionální kariéry 
(prostřednictvím jednotlivých, po sobě jdoucích smluv a zaměstnavatelů) podle právních 
předpisů a praxe, jež se používají či se budou zavádět, a vytvoří, nebo usnadní postupy 
kolektivního vyjednávání2.

3.3.4 Sloučení snah o kvalifikaci a vzdělávání může být podpořeno právními předpisy
a financováním z místních zdrojů, např. v případě malých a středních podniků, a to tak, aby se 
náklady rozložily na určité území, s ohledem na to, že velmi malé podniky a samostatně 
výdělečně činné osoby nemohou uspořádat a financovat dlouhodobější vzdělávání,
s výjimkou získávání zkušeností v daném zaměstnání.

3.3.5 Pracovní právo v širokém slova smyslu se však může zabývat prvky nutnými pro zvládání 
nových technologií a pro přizpůsobení se průmyslovým a sociálním změnám jen částečně 
(pokračující odborné vzdělávání, zapojení zaměstnanců); v rámci konkurenceschopné
a koordinované průmyslové politiky na regionální, národní i evropské úrovni mají 

  

2
Viz OECD, PISA 2003 a PISA 2006 o účinnosti vzdělávacích systémů; přední místo zde zaujímají skandinávské země, zejména 
Finsko.
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významnou úlohu i vysoké školy, výzkum, rizikový kapitál, podpora zakládání nových 
podniků a inovační seskupení.

3.4 Jak by bylo možné usnadnit najímání pracovníků na smlouvy na dobu neurčitou
i určitou, ať již prostřednictvím právních předpisů nebo kolektivních smluv tak, aby se 
zvýšila flexibilita těchto smluv při současném zajištění přiměřených standardů jistoty 
zaměstnání a sociální ochrany?

3.4.1 S takovým přístupem lze jen těžko souhlasit; flexicurity byla zpočátku definována jako 
výhodnější pro ukončení smlouvy nebo pozměnění jejího trvání a pracovní doby, ale 
zaručující zároveň i více jistoty, aniž by tato byla blíže specifikována; čím je smlouva 
flexibilnější, tím je jistota zaměstnání menší a tím musí být ochrana větší (sociální 
zabezpečení, zabezpečená profesionální dráha nebo profesionální jistota během aktivního 
života).

3.4.2 Z otázky vyplývá, že flexibilita vytváří nová pracovní místa; toto tvrzení však není doloženo 
žádným příkladem ani důkazem. Jistota závisí především na sociálním právu, o kterém se 
zelená kniha nezmiňuje.

3.5 Bylo by účelné zvážit kombinaci flexibilnější legislativy na ochranu zaměstnanosti
a vhodně koncipované pomoci nezaměstnaným, jak v podobě náhrady za ztrátu příjmu 
(tj. pasivní politiky trhu práce), tak v podobě aktivní politiky trhu práce?

3.6 Skutečně vhodně koncipovaný systém podpory v nezaměstnanosti musí v každém případě
a nezávisle na úrovni „ochrany“ pracovních míst obsahovat solidní odborné vzdělávání nebo 
věrohodnou rekvalifikaci a „aktivní politika trhu práce“ neznamená „povinnost přijmout 
jakékoli nabízené zaměstnání, i méně odpovídající kvalifikaci žadatele či méně placené, nebo 
ztratit nárok na jakékoli sociální dávky“.

3.7 Řešení se v jednotlivých zemích budou lišit v závislosti na historickém vývoji, sociální situaci
a úloze kolektivních jednání v dané zemi; v případě pracovního práva by měla mít 
významnou úlohu zásada subsidiarity, a to i v případě provádění evropských směrnic 
vyplývajících z evropské rámcové dohody nebo z iniciativy Společenství; je zřejmé, že 
Společenství také musí dostát svým povinnostem, podporovat vyjednávání, předkládat 
konkrétní návrhy v oblastech své působnosti a nezaměňovat „lepší právní 
předpisy“ s „deregulací“.

3.8 Jakou úlohu mohou právní předpisy či kolektivní smlouvy sjednávané mezi sociálními 
partnery hrát z hlediska podpory přístupu ke vzdělávání a podpory přechodů mezi 
různými formami smluvních vztahů v zájmu mobility ve formě profesního vzestupu
v průběhu plně aktivního pracovního života?

3.8.1 Je nezbytné, abychom měli k dispozici solidní a trvalé normativní prostředky, jejichž cílem je 
zajistit neustálé odborné vzdělávání a přechody mezi zaměstnáními; význam norem
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a kolektivních úmluv se v jednotlivých zemích bude lišit podle existujících „modelů“ nebo 
podle legislativních a sociálních podmínek či podle síly zastupujících organizací, jako se liší
i tradice a praxe z důvodu rozdílného sociálního vývoje a rozdílných prostředků zaručujících 
dlouhodobé dodržování kompromisů, na kterých se sociální partneři dohodli.

3.8.2 To nás znovu přivádí k otázce vytvoření opravdového sociálního rozměru pracovního 
poměru. Snížení ochrany spojené s individuálními pracovními smlouvami a s pravidly
vyplývajícími ze sociálního veřejného pořádku, která je doprovázejí, však není předpokladem 
zajištění bezpečnější profesionální dráhy v průběhu celého aktivního života.

3.8.3 Systém, jenž by měl být vytvořen, se odráží i v pracovních smlouvách a musí se 
konkretizovat prostřednictvím institucí, které podporují přechody mezi zaměstnáními
a poskytují finanční prostředky (o formách financování se bude vyjednávat nebo diskutovat),
a prostřednictvím veřejných, hromadných či sdružených vzdělávacích zařízení či odborných 
vzdělávacích koncepcí podniku (kvalifikující podnik) a uznáváním takto získaných 
kvalifikací.

3.8.4 Právě v této oblasti by pracovní právo mohlo přispět k plnění lisabonských cílů, jak
v otázkách týkajících se znalostní společnosti, tak jistoty umožňující organizovat si život
a plánovat si svoji budoucnost, což také přímo podporuje produktivitu a kvalitu práce.

3.9 Měly by být právní definice zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti používané
v členských státech vyjasněny, aby usnadnily v dobré víře uskutečňované obousměrné 
přechody mezi zaměstnáním a samostatnou výdělečnou činností?

3.9.1 Na základě důkladných komparativních studií by se jistě dalo o této otázce uvažovat, ale zdá 
se, že je příliš teoretická, neboť harmonizace pracovního práva ani sociálního zabezpečení 
nyní nejsou aktuální; příslušné národní definice a judikatury jsou operativní a nejvhodnějším 
řešením je pravděpodobně jejich zachování, neboť mezi pracovním a občanským 
(obchodním) právem existuje jasný rozdíl.

3.10 Je potřeba zavést minimum práv ohledně pracovních podmínek všech pracovníků bez 
ohledu na právní formu jejich pracovního vztahu? Jaký by byl podle vás dopad 
takovýchto minimálních požadavků na vytváření pracovních míst a na ochranu 
zaměstnanců?

3.10.1 Vše závisí na tom, co zahrneme do tohoto „minima práv ohledně pracovních podmínek“; 
pokud hovoříme o trvání pracovního poměru, pohyblivé pracovní době či platovém 
ohodnocení, jsou tyto stanoveny formou pracovní smlouvy a obecně platnými právními 
předpisy.

3.10.2 V případě práv na účast, základních svobod, zásady rovného postavení a nediskriminace, 
práva na ochranu proti rizikům – úrazům, nemocem, nezaměstnanosti atd., je zřejmé, že 
vzhledem k jejich podstatě základních práv nepatří do problematiky týkající se pracovních 
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smluv. Je naprosto vyloučené uvažovat o jejich označení za „minimální povinnosti“ nebo
o jejich „flexibilitě“.

3.10.3 Je „nadbytečná legislativa“ hlavním důvodem nezaměstnanosti? Vytváření nových 
pracovních míst nevyplývá z popření některých práv, ale z potřeby pracovních sil v období 
hospodářského růstu.

3.11 Domníváte se, že by měla být upřesněna odpovědnost různých stran v rámci 
vícestranných pracovních vztahů, aby bylo jasné, kdo je odpovědný za dodržování 
zaměstnaneckých práv? Bylo by v případě subdodavatelů účinným a praktickým 
způsobem pro stanovení této odpovědnosti podpůrné ručení? Pokud ne, dokázali byste 
navrhnout jiné způsoby, jak zajistit přiměřenou ochranu pracovníků v „trojstranných 
vztazích“?

3.11.1 Pracovní právo vyplývá ze sociálního veřejného pořádku, kterému se musí podřídit všechny 
strany. Osoby udělující příkazy musí disponovat určitou kontrolní a dohlížecí pravomocí nad 
subdodavateli a měly by dbát na to, aby do smlouvy zanesly určité zásady (dodržování 
platných technických a sociálních norem), pokud se nechtějí proti své vůli podílet na 
porušování pracovních práv nebo jiných národních předpisů týkajících se pracoviště či 
pracovních zařízení.

3.11.2 Nejvhodnějším řešením, jak chránit práva pracovníků, se zdá být sdílená odpovědnost, která 
osobě udělující příkazy umožňuje vystoupit proti subdodavateli neplnícímu své povinnosti, 
neboť pracovníci mohou při své obraně narazit na mnohé potíže, pokud subdodavatelská 
společnost sídlí v jiném státě, popřípadě ve třetí zemi. Zásada solidarity by se v případě 
pracovních podmínek a záruky na vyplacení odměny měla uplatňovat, ať je příkazce 
soukroměprávním, veřejnoprávním nebo kombinovaným subjektem. 

3.11.3 Subdodavatelé z jiné země by měli přispívat do pojišťovacích systémů nebo do úřadů 
zřízených na ochranu pohledávek zaměstnance v případě nesolventnosti zaměstnavatele; 
povinností příkazce by v případě nesolventnosti subdodavatele mělo být i odškodnění za 
případný návrat zaměstnance do vlasti.

3.11.4 Jeden ze zásadních problémů trojstranných či vícestranných vztahů pro 
zaměstnance/pracovníka představují vyšší rizika v případě, kdy dojde k selhání jedné strany
a k rozmělnění zodpovědnosti; pouze sdílená odpovědnost mezi příkazcem na jedné straně
a jakýmkoliv jeho subdodavatelem na straně druhé poskytuje dostatečnou ochranu dodržování 
práv a zaručuje proplacení odměny za vykonanou práci a placení příspěvků na sociální 
zabezpečení.

3.12 Je zapotřebí vyjasnit zaměstnanecký status pracovníků dočasně najímaných přes 
agentury?



- 14 -

SOC/246 – CESE 398/2007 FR-freelance/VV/dd .../...

3.12.1 Rozšíření s sebou přineslo nové problémy, které se přidávají k těm starým, a neexistence 
právního rámce Společenství by mohlo být zneužito např. obcházením právních předpisů
o dočasném vyslání. Patová situace by se měla vyřešit v Radě.

3.13 Jak by bylo možné upravit minimální požadavky na organizaci pracovní doby v zájmu 
větší flexibility pro zaměstnavatele i zaměstnance při zajištění vysokého standardu 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků? Jaké aspekty organizace pracovní doby by 
mělo Společenství řešit jako prioritu?

3.13.1 Směrnice z roku 1993, která je pod podmínkou zahrnutí judikatury Soudního dvora platná, 
poskytuje sociální rámec, který může být ještě v případě potřeby upraven, doplněn nebo 
rozvíjen na národní úrovni, zejména prostřednictvím kolektivního vyjednávání na různých 
úrovních.

3.13.2 Otázka implicitně uznává přímý vliv délky/rozsahu pracovní doby na rizika pracovních úrazů 
nebo poškozování zdraví; tento přímý vliv skutečně existuje a legální zkrácení pracovní doby 
může vést k vytvoření mnoha pracovních míst, přičemž se sníží riziko pracovních úrazů
a výskyt nemocí z povolání.

3.14 Jak lze v celém Společenství zaručit zaměstnanecká práva lidem, kteří pracují
v nadnárodním kontextu, především přeshraničním pracovníkům? Je podle vás nutné 
sladit definice „pracovníka“ ve směrnicích EU, aby se zaručilo, že tito pracovníci budou 
mít stejná zaměstnanecká práva bez ohledu na členský stát, v němž pracují? Nebo by 
podle vašeho názoru měly o této záležitosti rozhodovat členské státy?

3.14.1 Viz odpověď na otázku č. 1 a doporučení MOP č. 198; vzhledem k současným rozdílům by 
měla definice zůstat v kompetenci členských států, neboť se týká nejen pracovních smluv, ale
i provádění sociálního práva (definice příjemců podpory, podmínky přístupu k sociálním 
dávkám). 

3.14.2 Zdá se, že evropské směrnice v tomto případě nepředstavují skutečný problém, neboť dotyčné 
osoby definují podle povahy právních předpisů; před tak významnou změnou by bylo jistě 
vhodné provést hloubkovou studii na toto téma.

3.15 Domníváte se, že pro zvýšení účinnosti vymáhání práva Společenství příslušnými orgány 
je nutné posílit správní spolupráci mezi těmito orgány? Mohli by podle vás v rámci této 
spolupráce hrát nějakou úlohu sociální partneři?

3.15.1 Úloha sociálních partnerů je v rámci sociálního dialogu a v duchu smluv a Charty nezbytná 
pro posuzování provádění a dodržování pracovního práva Společenství.

3.16 Myslíte si, že jsou zapotřebí další iniciativy na úrovni EU, které by podpořily činnosti 
členských států zaměřené na potírání nehlášené práce?
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3.16.1 Abychom mohli lépe pochopit tyto jevy v různých zemích, měla by se podporovat úloha 
Eurostatu; zdá se, že při výpočtu národních HDP se podceňuje význam neformální nebo 
nehlášené práce; pokud příčiny závisí spíše na specifických národních situacích, jak se 
předpokládá v některých studiích, měla by se podporovat zejména vlastní činnost členských 
států. 

3.16.2 Nicméně v případě méně známých jevů by bylo vhodnější objasnit souvislosti mezi těmito 
formami práce a paděláním, význam kriminálních organizací v rámci nehlášené práce
a souvislost s nelegálním přistěhovalectvím, což by mohlo být odůvodněním aktivní soudní 
spolupráce v rámci EU a významnější úloha EU, neboť tyto formy práce narušují fungování 
vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

_____________


