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SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ 
RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ 

(16. prosince 2008)  
 
 

SMĚRNICE 94/45 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ KOMENTÁŘ 
 
 

PŘEDMĚT SMĚRNICE 
ČLÁNEK 1  
1. Cílem této směrnice je zdokonalit právo na 
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 
podnicích a skupinách podniků působících na území 
Společenství  

2. Za tímto účelem se v každém podniku a v každé 
skupině podniků působících na území Společenství, je-li 
podána žádost postupem podle čl. 5 odst. 1, zřizuje 
evropská rada zaměstnanců nebo postup informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci s cílem 
informovat tyto zaměstnance a jednat s nimi způsobem, za 
podmínek a s účinky stanovenými v této směrnici.  

ČLÁNEK 1 
1. Cílem této směrnice je zdokonalit právo na informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích a 
skupinách podniků působících na území Společenství. 
2. Za tímto účelem se v každém podniku a v každé skupině 
podniků působících na území Společenství, je-li podána 
žádost postupem podle čl. 5 odst. 1, zřizuje evropská rada 
zaměstnanců nebo postup informování zaměstnanců a 
projednání se zaměstnanci s cílem informovat tyto 
zaměstnance a jednat s nimi. Postupy informování a 
projednání se zaměstnanci musí být vymezeny a prováděny 
tak, aby byla zajištěna jejich účinnost a aby bylo 
umožněno účinné rozhodování podniků nebo skupiny 
podniků. 
 

 

Přepracovaná směrnice 94/45 pozměňuje některé 
zásadní články původní směrnice, obsahuje významné 
a podstatné novely a začleňuje do textu body, které 
v předcházející legislativě  naprosto chyběly. 
V článku 1, který vymezuje předmět směrnice, se 
zdůrazňuje nutnost zajistit účinnost postupu 
poskytování informací a jejich projednání se 
zaměstnanci s cílem umožnit evropským radám 
zaměstnanců (ERZ) zastávat v procesu rozhodování 
skutečnou a konkrétní úlohu. Ve srovnání s 
předcházející legislativou se zdůrazňuje nutnost 
směrnici 94/45 upravující oblast informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
modernizovat, zdokonalit tak fungování ERZ a vyřešit 
problémy, které byly zjištěny v průběhu uplynulých 
14 let. 
Závazek přijatý komisí a parlamentem Evropské unie 
a sociálními partnery přistoupit k revizi směrnice 
94/45 však všechny účastníky jednání neuspokojil. 
Evropská federace odborových svazů (CES) 
zdůraznila, že na některé z jejích požadavků nová 
směrnice nevzala zřetel. 
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VČASNÉ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
Zdůvodnění 
vzhledem k tomu, že o určitém počtu rozhodnutí s 
výrazným dopadem na zájmy zaměstnanců je třeba 
informovat zástupce zaměstnanců a projednat je se 
zástupci zaměstnanců co nejdříve;  
vzhledem k tomu, že je třeba přijmout vhodná opatření, 
aby pracovníci zaměstnaní v podnicích nebo ve 
skupinách podniků působících na území Společenství 
byli řádně informováni a bylo s nimi řádně projednáno, 
pokud jsou rozhodnutí, která se jich týkají, přijímána v 
jiném členském státu, než ve kterém pracují; 
vzhledem k tomu, že k zajištění řádného informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci podniků nebo 
skupin podniků, které jsou činné ve více členských 
státech, je třeba zřídit evropskou radu zaměstnanců 
nebo vytvořit jiné vhodné nadnárodní postupy 
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci; 
vzhledem k tomu, že evropská rada zaměstnanců 
zřízená bez jejich dohody k provedení této směrnice 
musí být informována a musí s ní být projednána 
činnost podniku nebo skupiny podniků, aby mohla 
odhadnout možné dopady na zájmy zaměstnanců 
nejméně ze dvou členských států, aniž je dotčena 
možnost stran dohodnout se jinak; že z tohoto důvodu 
musí být podnik nebo řídící podnik povinen sdělovat 
zástupcům zaměstnanců obecné informace týkající se 
zájmu zaměstnanců, jakož i informace týkající se 
hledisek činnosti podniku nebo skupiny podniků, jež se 
týkají zájmů zaměstnanců; že evropská rada 
zaměstnanců musí mít možnost podat na závěr této 
schůzky své stanovisko; 
 
ČLÁNEK 2 
f) "projednání": výměna názorů a zavedení dialogu 

Zdůvodnění 
12) Musí být přijata vhodná opatření, aby zaměstnanci podniků nebo 
skupin podniků působících na úrovni Společenství byli o 
rozhodnutích, která se jich týkají a která jsou přijímána v jiném 
členském státě, než ve kterém jsou zaměstnáni, řádně informováni a 
tato rozhodnutí s nimi byla řádně projednána. 

13) K zajištění řádného informování zaměstnanců a projednání se 
zaměstnanci podniků nebo skupin podniků, které působí ve více 
členských státech, je třeba zřídit evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvořit jiné vhodné nadnárodní postupy informování zaměstnanců a 
projednání se zaměstnanci. 

14) Postupy informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci je 
třeba vymezit a provádět tak, aby byla zajištěna jejich účinnost 
vzhledem k ustanovením této směrnice. Informování evropské rady 
zaměstnanců a projednání s ní by jí za tímto účelem měly umožnit 
poskytnout podniku včas stanovisko, aniž by se zpochybnila 
přizpůsobivost podniku. Pouze dialog vedený na úrovni, na níž jsou 
formulovány hlavní směry činnosti, a účinná účast zástupců 
zaměstnanců umožňují předjímat a zvládat změnu. 
ČLÁNEK 2 
f) "informování": předávání údajů zaměstnavatelem zástupcům 
zaměstnanců, aby se mohli seznámit s projednávaným tématem a 
posoudit je; informace musí být poskytovány v době, způsobem a s 
obsahem, které jsou vhodné k tomu, aby zástupci zaměstnanců mohli 
důkladně posoudit možný dopad projednávané záležitosti a 
případně se připravit na projednání s příslušným orgánem daného 
podniku nebo dané skupiny podniků působících na úrovni 
Společenství; 

g) "projednání": navázání dialogu a výměna názorů mezi zástupci 
zaměstnanců a ústředním vedením nebo jinou lépe odpovídající 
úrovní vedení, a to v době, způsobem a s obsahem, které umožní 
zástupcům zaměstnanců vyjádřit v přiměřené lhůtě a na základě 

CES prosazovala požadavek včasnějšího 
poskytování informací a jejich projednání se 
zaměstnanci s cílem umožnit evropským 
radám zaměstnanců účinným způsobem 
ovlivňovat rozhodnutí, která se dotýkají zájmu 
zaměstnanců. Kromě toho a s odvoláním na 
ustanovení směrnice 2001/86 upravující 
zapojení zaměstnanců do činností evropských 
podniků, na ustanovení směrnice 2002/14 
upravující obecný rámec práv zaměstnanců na 
informování a projednání s nimi na půdě 
jednotlivých vnitrostátních podniků a na znění 
článku 27 charty podepsané v Nice 
upravujícím práva zaměstnanců na jejich 
předběžné informování a projednání s nimi na 
půdě jejich podniků, CES zdůrazňovala 
nutnost podstatným způsobem upravit 
povinnost vedení podniků poskytovat 
zástupcům zaměstnanců informace a projednat 
je s nimi “v přiměřené lhůtě” s cílem zajistit 
jejich skutečnou způsobilost ovlivnit proces 
rozhodování a vyjádřit k navrhovaným 
opatřením své konstruktivní stanovisko, aniž 
by byla dotčena zodpovědnost managementu. 
Odkaz na pojem “přiměřené lhůty” se nicméně 
objevuje v odůvodněních, v článku 2 nové 
směrnice, který oblast informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
vymezuje, ovšem chybí. 
Na základě těchto připomínek “lze považovat 
snahu o zharmonizování směrnice o zřizování 
ERZ s následným acquis Společenství v 
oblasti informování zaměstnanců a projednání 
s nimi za neúspěšnou. 
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mezi zástupci zaměstnanců a ústředním vedením 
nebo jinou lépe odpovídající úrovní vedení; 
  
 

poskytnutých informací stanovisko k navrženým opatřením, jež 
jsou předmětem projednání, které může být zohledněno v rámci 
podniku nebo skupiny podniků působících na území Společenství, 
aniž je dotčena odpovědnost vedení; 
 

 

 
NADNÁRODNÍ OTÁZKY  

DODATEK 
a) Pravomoc evropské rady zaměstnanců se omezuje na 

informování a projednání otázek, které se týkají 
celého podniku nebo celé skupiny podniků působící 
na území Společenství nebo alespoň dvou závodů či 
podniků skupiny umístěných v různých členských 
státech. 

V případě podniků nebo skupin podniků podle čl. 4 odst. 
2 je pravomoc evropské rady zaměstnanců omezena na 
záležitosti týkající se všech závodů nebo všech podniků 
skupiny umístěných v členských státech nebo alespoň 
dvou závodů či podniků skupiny umístěných v různých 
členských státech. 
 
 

 
15) Zaměstnancům a jejich zástupcům musí být 
zaručeno informování a projednání na příslušné úrovni 
vedení a zastoupení s ohledem na předmět jednání. Za 
tímto účelem musí být pravomoc a působnost evropské 
rady zaměstnanců odlišeny od pravomoci a působnosti 
vnitrostátních orgánů zastupujících zaměstnance a musí 
být omezeny na řešení nadnárodních otázek. 

16) Nadnárodní povaha určité otázky by měla být 
určena tím, že se zohlední jak rozsah jejích 
případných dopadů, tak úroveň vedení a zastoupení, 
které vyžaduje. Za tímto účelem se za nadnárodní 
považují otázky, které se týkají podniku nebo skupiny 
podniků jako celku nebo alespoň dvou členských států. 
Patří sem otázky, které bez ohledu na počet 
zúčastněných členských států mají význam pro 
evropské zaměstnance v souvislosti s rozsahem 
svých případných účinků nebo které se týkají 
převodu činností mezi členskými státy. 

ČLÁNEK 1 

3. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se 
uskutečňují na náležité úrovni vedení a zastoupení s 
ohledem na předmět jednání. Za tímto účelem jsou 
pravomoc evropské rady zaměstnanců a rozsah postupů 
informování zaměstnanců a projednání s nimi v 
působnosti této směrnice omezeny na nadnárodní 
otázky. 

4. . Za nadnárodní se považují otázky, které se týkají 
podniku nebo skupiny podniků působících na úrovni 
Společenství jako celku nebo alespoň dvou podniků či 
závodů podniku nebo skupiny podniků nacházejících se 

Na rozdíl od směrnice 94/45, která nepojednávala o 
nadnárodní povaze otázek, její přepracované znění pojem 
nadnárodních otázek specifikuje a vymezuje je jako 
otázky, které se týkají podniku nebo skupiny podniků jako 
celku anebo “alespoň dvou podniků nebo závodů podniku 
anebo skupin podniků působících ve dvou rozdílných 
členských státech”. 
V “preambuli” k “návrhu směrnice” se za nadnárodní 
považovala rozhodnutí přijatá v jiném členském  státě než 
ve státě, který nese jejich důsledky. Formulace konceptu 
nadnárodní povahy otázek však v samotném textu 
směrnice chybí. 
V souladu s novým článkem 1, vedení podniku musí z 
rozhodnutí zákonodárce Evropského společenství vymezit 
a zohlednit pojem nadnárodních otázek v oblasti 
informačního a konzultačního řízení, hromadného 
propouštění a převodu podniků. Směrnice 2002/14 a jí 
odpovídající judikatura Společenství upřesňují pojem 
nadnárodní povahy otázek během celého postupu: od 
subjektu, který  rozhodnutí přijímá až po subjekt, který 
nese jeho důsledky. 
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ve dvou členských státech. 

 

 

Zvláštní vyjednávací výbor 
ČLÁNEK 5 
1. Za účelem dosažení cíle podle čl. 1 odst. 1 zahájí 
ústřední vedení jednání o zřízení evropské rady 
zaměstnanců nebo o vytvoření postupu informování a 
projednání z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost 
alespoň sta zaměstnanců nebo jejich zástupců alespoň ze 
dvou podniků nebo závodů umístěných alespoň ve dvou 
různých členských státech. 
 
2. K tomuto účelu se zřizuje zvláštní vyjednávací výbor 
podle těchto obecných zásad :  
 
a) způsob volby nebo jmenování členů zvláštního 
vyjednávacího výboru, kteří musí být zvoleni nebo 
jmenováni na jejich území určí členské státy.  
 
Členské státy stanoví, že zaměstnanci podniků nebo 
závodů, ve kterých nejsou nezávisle na vůli zaměstnanců 
jejich zástupci, mají právo sami si zvolit nebo jmenovat 
členy zvláštního vyjednávacího výboru. 
 
Druhým pododstavcem nejsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy nebo zvyklosti, které stanoví mez pro vytvoření 
orgánu zastupujícího zaměstnance; 
 
b) zvláštní vyjednávací výbor tvoří nejméně tři a 

nejvýše sedmnáct členů;  
Úkolem zvláštního vyjednávacího výboru je písemnou 
dohodou s ústředním vedením stanovit oblast činnosti, 
složení, pravomoci a funkční období evropské rady 
zaměstnanců nebo evropských rad zaměstnanců nebo 
způsoby vytvoření postupu informování zaměstnanců a 
projednání s nimi. 
 
  

ČLÁNEK 5 
1. K dosažení cíle stanoveného v čl. 1 odst. 1 zahájí 
ústřední vedení jednání o zřízení evropské rady 
zaměstnanců nebo o vytvoření postupu informování a 
projednání z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost 
alespoň sta zaměstnanců nebo jejich zástupců alespoň ze 
dvou podniků nebo závodů umístěných alespoň ve dvou 
různých členských státech. 

2. K tomuto účelu se zřizuje zvláštní vyjednávací výbor 
podle těchto obecných zásad: 

a) )způsob volby nebo jmenování členů zvláštního 
vyjednávacího výboru, kteří mají být zvoleni nebo 
jmenováni na jejich území, určí členské státy. 

Členské státy stanoví, že zaměstnanci podniků a/nebo 
závodů, ve kterých nejsou nezávisle na vůli zaměstnanců 
jejich zástupci, mají právo sami si zvolit nebo jmenovat 
členy zvláštního vyjednávacího výboru. 

Druhým pododstavcem nejsou dotčeny vnitrostátní 
právní předpisy a/nebo zvyklosti, které stanoví práh pro 
vytvoření orgánu zastupujícího zaměstnance; 

b) členové zvláštního vyjednávacího výboru jsou voleni 
nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců 
zaměstnaných v každém členském státě podnikem nebo 
skupinou podniků působícími na úrovni Společenství tak, 
že se každému členskému státu přidělí jedno křeslo na 
podíl zaměstnaných v tomto členském státě, který se 
rovná 10 % počtu zaměstnanců zaměstnaných ve všech 
členských státech dohromady nebo zlomku tohoto 
podílu; 

c) složení zvláštního vyjednávacího výboru a zahájení 
jednání jsou oznámeny ústřednímu vedení, místnímu 

Další změny se ve srovnání s předcházející směrnicí 
týkají zaručení účasti alespoň jednoho zástupce z  každé 
země ve zvláštní vyjednávací skupině a jednoznačného 
kritéria pro přidělování křesel  na základě zeměpisného 
rozložení pracovních sil.  
V listopadu roku 2004 v souvislosti s rozšířením 
Evropské unie na 25 členských zemí, ke kterému došlo 
v květnu téhož roku, CES začala prosazovat zejména 
nutnost zvýšit počet členů zasedajících ve zvláštní 
vyjednávací skupině s cílem zajistit v ní zastoupení 
nových členských států malých rozměrů. 
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 . vedení a příslušným evropským organizacím 
zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

3. Úkolem zvláštního vyjednávacího výboru je písemnou 
dohodou s ústředním vedením stanovit oblast činnosti, 
složení, pravomoci a funkční období evropské rady 
zaměstnanců nebo evropských rad zaměstnanců nebo 
způsoby vytvoření postupu informování zaměstnanců a 
projednání s nimi. 
 
 

 
ÚLOHA A UZNÁNÍ EVROPSKÝCH ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ 

ČLÁNEK 5 
4. Ústřední vedení svolá za účelem uzavření dohody podle 
článku 6 schůzi se zvláštním vyjednávacím výborem. 
Uvědomí o tom místní vedení. 
Zvláštnímu vyjednávacímu výboru mohou být při 
jednáních nápomocni odborníci podle jeho výběru. 
 
 

 

Zdůvodnění 27 

27) Je třeba uznat úlohu, kterou mohou sehrát uznané 
odborové organizace při jednání o dohodách o zřízení 
evropských rad zaměstnanců nebo při novém sjednání 
těchto dohod jakožto opora zástupců zaměstnanců, kteří o 
tuto oporu žádají. Příslušné odborové a zaměstnavatelské 
organizace uznané za sociální partnery na evropské 
úrovni jsou informovány o zahájení jednání, aby mohly 
sledovat zřizování dalších evropských rad zaměstnanců a 
podporovat osvědčené postupy. Uznané příslušné 
evropské odborové organizace a evropské organizace 
zaměstnavatelů jsou takové organizace sociálních 
partnerů, se kterými Komise konzultuje v souladu s 
článkem 138 Smlouvy. Komise aktualizuje a zveřejňuje 
seznam těchto organizací. 
 
ČLÁNEK 4  

4. Vedení každého podniku, který je součástí skupiny 
podniků působící na úrovni Společenství, a ústřední vedení 
nebo vedení považované ve smyslu odst. 2 druhého 
pododstavce za ústřední vedení, podniku či skupiny 
podniků působících na úrovni Společenství odpovídají za 
získávání informací nezbytných k zahájení jednání podle 
článku 5, zejména informací, které se vztahují ke struktuře 
podniku nebo skupiny podniků a k jejich zaměstnancům, a 
za jejich předávání stranám, jež jsou dotčeny uplatňováním 
této směrnice. Tato povinnost se týká zejména informace o 

Nová směrnice upravuje významným způsobem také 
uznání práv evropských odborových organizací, 
které  tak přebírají při zřizování evropských rad 
zaměstnanců vysoce důležitou úlohu. 
Článek 4.4 upravuje právo evropských odborových 
organizací na získávání informací o struktuře 
podniku nebo o struktuře skupiny a souběžně s ním 
vymezuje odpovědnost podniků za předávání 
informací pro potřeby zahájení jednání. 
Článek 5 vymezuje právo uznaných evropských 
federací odborových svazů na získávání informací o 
složení zvláštní vyjednávací skupiny a o zahájení 
jednání mezi vedením podniku a příslušnou ERZ.  Je 
zajímavé si povšimnout, že v odůvodněních  se toto 
právo evropských federací v zásadě vztahuje také na 
nové projednání dohod příslušných ERZ, zatímco v 
zavazující části směrnice je na tuto možnost 
zapomenuto. 
Sociální partneři ve svých návrzích předložených 
evropské komisi v rámci revize směrnice 94/45 
kromě toho požadovali, aby ve zvláštní vyjednávací 
skupině zasedal také zástupce jedné z evropských 
federací uznané na úrovni Společenství. Článek 5.4 
tak umožňuje odborovým organizacím mít přístup k 
vyjednáváním a účastnit se všech zasedání z titulu 
odborníků, za přítomnosti či nepřítomnosti zástupců 
podniku, a zabránit tak zaměstnavateli uplatňovat  
“zaujaté veto proti přítomnosti odborových 
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počtu zaměstnanců uvedeném v čl. 2 odst. 1 písm. a) a c). 

 

 

 
ČLÁNEK 5 

2.c) složení zvláštního vyjednávacího výboru a zahájení 
jednání jsou oznámeny ústřednímu vedení, místnímu vedení 
a příslušným evropským organizacím zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. 

4. Ústřední vedení svolá za účelem uzavření dohody podle 
článku 6 schůzi se zvláštním vyjednávacím výborem. 
Uvědomí o tom místní vedení. 

Zvláštní vyjednávací výbor je oprávněn sejít se před každou 
schůzí s ústředním vedením a po ní bez účasti představitelů 
ústředního vedení, k čemuž použije nezbytné komunikační 
nástroje. 

Zvláštnímu vyjednávacímu výboru mohou být na jeho 
žádost při jednáních nápomocni odborníci podle jeho 
výběru, kterými mohou být i zástupci příslušných uznaných 
odborových svazů na úrovni Společenství. Tito odborníci a 
zástupci odborových svazů se mohou na žádost zvláštního 
vyjednávacího výboru účastnit jednání jako poradci. 

 

organizací na jednáních”. 
Evropské federace, přestože mají právo na získávání 
informací, však nemohou zahájit vyjednávání ze své 
vlastní vůle; vyjednávání lze zahájit pouze na 
základě žádosti alespoň 100 zaměstnanců z nejméně 
dvou členských zemí Evropské unie. Zaměstnavatel 
se kromě toho může postavit proti výběru odborníka 
zvláštní vyjednávací skupiny, pokud není členem 
jedné z uznaných evropských federací. 
 
 

 
SOUSTAVNÁ PLATNOST DOHOD 

Článek 13 - Platné dohody 
1. Aniž je tím dotčen odstavec 2, nepodléhají podniky 
a skupiny podniků působící na území Společenství, ve 
kterých již ke dni podle čl. 14 odst. 1 nebo ke dni 
provedení této směrnice v dotyčném členském státě, 
pokud nastane dříve než výše uvedený den, platí 
dohoda vztahující se na všechny zaměstnance 
upravující nadnárodní informování zaměstnanců a 
projednání se zaměstnanci, povinnostem vyplývajícím 
z této směrnice. 

Zdůvodnění 7 

(7) Je nezbytné modernizovat právní předpisy Společenství v 
oblasti informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
na nadnárodní úrovni s cílem zajistit účinnost práv 
zaměstnanců na informování a projednání na nadnárodní 
úrovni, zvýšit podíl zřízených evropských rad zaměstnanců při 
současném zajištění soustavného dodržování stávajících dohod, 
vyřešit problémy, které byly zjištěny v oblasti praktického 
uplatňování směrnice 94/45/ES, odstranit právní nejistotu, jež 
je způsobena některými ustanoveními uvedené směrnice nebo 
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2. Skončí-li platnost dohod uvedených v odstavci 1, 
mohou strany těchto dohod společně rozhodnout o jejich 
prodloužení. 
Nestane-li se tak, použije se tato směrnice.   
 
 

absencí některých ustanovení, a zajistit lepší propojení 
právních nástrojů Společenství v oblasti informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci. 

Zdůvodnění 41 

(41) S výhradou použití tohoto ustanovení o přizpůsobení by 
mělo být umožněno, aby platné dohody zůstaly v platnosti a 
nemusely být povinně nově sjednávány, není-li to nezbytné. Je 
třeba stanovit, že na dohody uzavřené přede dnem 22. září 1996 
podle čl. 13 odst. 1 směrnice 94/45/ES nebo podle čl. 3 odst. 1 
směrnice 97/74/ES [7] by se během doby jejich platnosti 
neměly vztahovat povinnosti vyplývající z této směrnice. Dále 
tato směrnice nezakládá obecnou povinnost znovu sjednat 
dohody uzavřené podle článku 6 směrnice 94/45/ES v období 
mezi dnem 22. září 1996 a dnem 5. června 2011. 

Článek 14 

Platné dohody 

1. Aniž je dotčen článek 13, neplatí povinnosti vyplývající z 
této směrnice pro podniky a skupiny podniků působící na 
úrovni Společenství, které 

a) uzavřely v souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice 94/45/ES nebo 
čl. 3 odst. 1 směrnice 97/74/ES dohodu či dohody vztahující se 
na všechny zaměstnance a upravující nadnárodní informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci nebo které provedly 
úpravu takových dohod na základě změn ve struktuře podniku 
nebo skupiny podniků 

nebo 

b) podepíší či změní dohodu uzavřenou v souladu s článkem 6 
směrnice 94/45/ES v období mezi dnem 5. června 2009 a dnem 
5. června 2011. 

Vnitrostátní právo, které platilo při uzavření či změně dohody, 
platí i nadále pro podniky a skupiny podniků uvedené v prvním 
pododstavci písm. b). 

2. . Do skončení platnosti dohod uvedených v odstavci 1 
mohou strany těchto dohod společně rozhodnout o jejich 
prodloužení či změně. Nestane-li se tak, použije se tato 
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směrnice. 

 

 
 
 

Úloha a ochrana zástupců zaměstnanců  
Článek 10 Ochrana zástupců zaměstnanců 

Členové zvláštního vyjednávacího výboru, členové 
evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců, 
kteří vykonávají své funkce v rámci postupu podle čl. 6 
odst. 3, požívají při výkonu svých funkcí stejné ochrany 
a obdobných jistot jako zástupci zaměstnanců podle 
vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí země, 
ve které jsou zaměstnáni. 
To se týká zejména účasti na schůzích zvláštního 
vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců 
nebo na všech ostatních schůzích pořádaných v rámci 
dohody podle čl. 6 odst. 3, jakož i vyplácení platů 
členům, kteří jsou zaměstnanci podniku nebo skupiny 
podniků působící na území Společenství, po dobu 
nepřítomnosti nezbytnou k výkonu jejich funkcí. 
 

Článek 10 
Úloha a ochrana zástupců zaměstnanců 
1. Aniž je dotčena způsobilost ostatních orgánů či organizací v 
tomto ohledu, mají členové evropské rady zaměstnanců k 
dispozici nezbytné prostředky k uplatňování práv 
vyplývajících z této směrnice ke kolektivnímu zastupování 
zájmů zaměstnanců podniku nebo skupiny podniků působících na 
území Společenství. 

2. Aniž je dotčen článek 8, informují členové evropské rady 
zaměstnanců zástupce zaměstnanců závodů podniku nebo 
podniků skupiny podniků působících na úrovni Společenství, 
nebo nejsou-li tito zástupci určeni, všechny zaměstnance o obsahu 
a výsledcích informování a projednání provedených v souladu s 
touto směrnicí. 

3. Členové zvláštního vyjednávacího výboru, členové evropské 
rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců, kteří vykonávají své 
funkce v rámci postupu podle čl. 6 odst. 3, požívají při výkonu 
svých funkcí obdobné ochrany a jistot jako zástupci zaměstnanců 
podle vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí země, ve 
které jsou zaměstnáni. 

To se týká zejména účasti na schůzích zvláštního vyjednávacího 
výboru nebo evropské rady zaměstnanců nebo na všech ostatních 
schůzích pořádaných v rámci dohody podle čl. 6 odst. 3, jakož i 
vyplácení mezd členům, kteří jsou zaměstnanci podniku nebo 
skupiny podniků působících na úrovni Společenství, po dobu 
nepřítomnosti nezbytnou k výkonu jejich funkcí. 

4. Je-li to nezbytné k výkonu jejich povinností souvisejících se 
zastoupením v mezinárodním prostředí, poskytne se členům 
zvláštního vyjednávacího výboru a evropské rady zaměstnanců 
školení, a to bez ztráty na mzdě. 

Přepracovaná směrnice zdůrazňuje nutnost zvýšit 
úlohu a ochranu zástupců zaměstnanců, tak jak 
v pozměňovacích  návrzích prosazovali evropští 
sociální partneři v srpnu roku 2008. 
Sociální partneři zejména zdůrazňovali nutnost 
zajistit členům zvláštní vyjednávací skupiny a 
členům ERZ odborná školení a ne pouze 
obecného právo přístupu ke vzdělávání. 
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SLOŽENÍ ERZ 
DODATEK 
c) Evropskou radu zaměstnanců tvoří nejméně tři a 
nejvýše třicet členů. 
 
Je-li to odůvodněno počtem členů, zvolí si rada ze svého 
středu užší výbor tvořený nejvýše třemi členy. 
Přijme svůj jednací řád. 
d) Při volbě nebo jmenování členů evropské rady 
zaměstnanců je vhodné zajistit :  
 
- nejprve zastoupení jedním členem za každý členský stát, 
ve kterém má podnik působící na území Společenství 
jeden nebo více závodů nebo ve kterém má skupina 
podniků působící na území Společenství řídící podnik 
nebo jeden nebo více řízených podniků, 
- poté zastoupení doplňujících členů v poměru podle 
počtu zaměstnanců zaměstnaných v závodech, řídícím 
podniku nebo řízených podnicích tak, jak stanoví právní 
předpisy členského státu, na jehož území je umístěno 
ústřední vedení. 
 
Náklady na fungování 
DODATEK 7. Náklady na fungování evropské rady 
zaměstnanců nese ústřední vedení. 
Ústřední vedení poskytne členům evropské rady 
zaměstnanců nezbytné finanční a hmotné prostředky, aby 
jim umožnilo plnit jejich poslání odpovídajícím 
způsobem. 
Ústřední vedení nese zejména náklady na pořádání schůzí 
a na tlumočení, jakož i náklady na pobyt a cestu členů 
evropské rady zaměstnanců a užšího výboru, není-li 
dohodnuto jinak. 

PODPŮRNÁ PRAVIDLA 

  1 Členové evropské rady zaměstnanců jsou voleni 
nebo jmenováni podle vnitrostátních právních předpisů 
nebo zvyklostí. 

c) Členové evropské rady zaměstnanců jsou voleni 
nebo jmenováni v poměru k počtu zaměstnanců 
zaměstnaných v příslušném podniku nebo skupině 
podniků působících na úrovni Společenství v každém 
členském státě tak, že se každému členskému státu 
přidělí jedno křeslo na podíl zaměstnanců 
zaměstnaných v tomto členském státě, který se rovná 
10 % počtu zaměstnanců zaměstnaných ve všech 
členských státech dohromady nebo zlomku tohoto 
podílu. 

d) ) Evropská rada zaměstnanců si v zájmu zajištění 
koordinace svých činností zvolí ze svého středu užší 
výbor tvořený nejvýše pěti členy, kteří musí požívat 
podmínky umožňující mu vykonávat své povinnosti 
pravidelně. 

PODPŮRNÁ PRAVIDLA 

5. Evropské radě zaměstnanců nebo užšímu výboru 
mohou být nápomocni odborníci podle jejich výběru, 
pokud je to nezbytné k plnění jejich úkolů. 

 6. Náklady na fungování evropské rady zaměstnanců 
nese ústřední vedení. 

Ústřední vedení poskytne členům evropské rady 
zaměstnanců nezbytné finanční a hmotné prostředky, 
aby jim umožnilo plnit jejich povinnosti náležitým 

Způsob složení a  přidělování křesel v příslušných ERZ se 
v nové směrnici vztahuje také na zvláštní vyjednávací 
skupiny. Směrnice specifikuje přítomnost jednoho 
zástupce podle poměrného podílu, který se rovná 10% 
celkového počtu zaměstnanců, kteří pracují v podnicích 
členských států nebo zlomku tohoto podílu. 
Pokud jde o užší výbor, počet jeho členů se zvyšuje ze 3 
na maximálně 5 zástupců. 
Členům užšího výboru mohou být kromě toho nápomocni 
odborníci podle jejich vlastního výběru. 
Náklady na organizaci zasedání a náklady spojené se 
zajištěním tlumočení hradí, jak je uvedeno již v 
předcházející směrnici, zaměstnavatel. 
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Členské státy mohou při zachování těchto zásad stanovit 
rozpočtová pravidla pro fungování evropské rady 
zaměstnanců. Mohou zejména omezit úhradu nákladů 
pouze na jednoho odborníka. 
 
 
 

způsobem. 

Ústřední vedení nese zejména náklady na pořádání 
schůzí a na tlumočení, jakož i náklady na pobyt a cestu 
členů evropské rady zaměstnanců a užšího výboru, 
není-li dohodnuto jinak. 

Členské státy mohou při zachování těchto zásad 
stanovit rozpočtová pravidla pro fungování evropské 
rady zaměstnanců. Mohou zejména omezit úhradu 
nákladů pouze na jednoho odborníka. 

   

 
PŘIZPŮSOBENÍ SLOŽENÍ ERZ 

 Zdůvodnění 
40) Dojde-li k podstatným změnám ve struktuře podniku 
nebo skupiny podniků, například v případě sloučení, 
akvizice nebo rozdělení, musí být stávající evropská rada 
zaměstnanců či evropské rady zaměstnanců přizpůsobeny. 
Toto přizpůsobení se musí přednostně uskutečnit podle 
ustanovení platné dohody, pokud je tato ustanovení 
umožňují. Není-li tomu tak a je-li podána žádost, která 
stanoví potřebu takového postupu, zahájí se jednání o 
nové dohodě, jehož se musí zúčastnit členové stávající 
evropské rady či stávajících evropských rad zaměstnanců. 
Za účelem umožnění informování zaměstnanců a 
projednání s nimi během často rozhodujícího období 
změny struktury musí mít stávající evropská rada 
zaměstnanců či evropské rady zaměstnanců možnost 
pokračovat v práci, popřípadě způsob práce přizpůsobit, 
dokud není uzavřena nová dohoda. Při podpisu nové 
dohody musí být dříve zřízené rady rozpuštěny a dohody, 
které je zřizují, ukončeny nezávisle na svých ustanoveních 
o platnosti nebo vypovězení. 
(41) S výhradou použití tohoto ustanovení o 
přizpůsobení by mělo být umožněno, aby platné 
dohody zůstaly v platnosti a nemusely být povinně 
nově sjednávány, není-li to nezbytné. Je třeba stanovit, 
že na dohody uzavřené přede dnem 22. září 1996 podle 
čl. 13 odst. 1 směrnice 94/45/ES nebo podle čl. 3 odst. 

V případě ekonomických změn, v případě fúze, akvizice 
nebo rozdělení podniku, nová směrnice stanoví, že složení 
ERZ se musí zmíněným změnám přizpůsobit a umožnit 
části stávajících členů ERZ zůstat ve zvláštní vyjednávací 
skupině a pokračovat ve své práci na základě dříve 
uzavřených dohod. V daném případě však existuje 
povinnost zahájit nová vyjednávání; toto odůvodnění 
odpovídá požadavku, který vznesli sociální partneři s 
cílem zabránit rozpuštění stávajících ERZ. 
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1 směrnice 97/74/ES by se během doby jejich platnosti 
neměly vztahovat povinnosti vyplývající z této 
směrnice. Dále tato směrnice nezakládá obecnou 
povinnost znovu sjednat dohody uzavřené podle článku 
6 směrnice 94/45/ES v období mezi dnem 22. září 
1996 a dnem 5. června 2011. 
 

 
 

Definice podniku působícího na území Společenství 
Článek 2 – Definice 
1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) "podnikem působícím na území Společenství" podnik 
zaměstnávající alespoň 1000 zaměstnanců v členských 
státech a alespoň ve dvou různých členských státech 
alespoň 150 zaměstnanců v každém z nich; 
b) "skupinou podniků" skupina zahrnující řídící podnik a 
řízené podniky; 
c) "skupinou podniků působící na území Společenství" 
skupina podniků, která splňuje následující podmínky: 
 
- zaměstnává alespoň 1000 zaměstnanců v členských 
státech, 
- zahrnuje alespoň dva podniky členy skupiny v různých 
členských státech  
a 
- alespoň jeden podnik člen skupiny zaměstnává alespoň 
150 zaměstnanců v členském státu a jiný podnik člen 
skupiny zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jiném 
členském státě; 
 
 
 
 

Článek 2 – Definice 
1. . Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) "podnikem působícím na úrovni Společenství" podnik 
zaměstnávající alespoň 1000 zaměstnanců v členských 
státech a alespoň 150 zaměstnanců v každém z nejméně 
dvou členských států; 
b) "skupinou podniků" řídící podnik a řízené podniky; 
c) "skupinou podniků působící na úrovni Společenství" 
skupina podniků, která má tyto vlastnosti: 
- zaměstnává alespoň 1000 zaměstnanců v členských 
státech, 
- zahrnuje alespoň dva podniky-členy skupiny v různých 
členských státech 
a 
 
- alespoň jeden podnik-člen skupiny zaměstnává alespoň 
150 zaměstnanců v členském státě a jiný podnik-člen 
skupiny zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jiném 
členském státě; 
 
  

Původní text nahrazen novým textem 
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Vztah mezi touto směrnicí a jinými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy  
Článek 12 - Vztah mezi touto směrnicí a jinými předpisy 

 
1.Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy přijaté v 
souladu se směrnicí Rady 75/129/EHS ze dne 17. února 
1975 o sbližování právních předpisů členských států o 
hromadném propouštění a se směrnicí Rady 77/187/EHS 
ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů 
členských států o zachování práv zaměstnanců v případě 
převodu podniků, provozoven nebo částí provozoven. 

1.  
2. Touto směrnicí nejsou dotčena práva zaměstnanců na 
informování a projednání podle vnitrostátních právních 
předpisů. 

 
 

Článek  12 - Vztah s jinými předpisy Společenství a 
vnitrostátními předpisy 
1. Informování evropské rady zaměstnanců a projednání s 
ní je propojeno s informováním vnitrostátních orgánů 
zastupujících zaměstnance a projednáním s nimi, s 
náležitým ohledem na jejich pravomoci a působnost a na 
zásady uvedené v čl. 1 odst. 3. 
2. Způsoby propojení mezi informováním evropské rady 
zaměstnanců a projednáním s ní a informováním 
vnitrostátních orgánů zastupujících zaměstnance a 
projednáním s nimi stanoví dohoda uvedená v článku 6. 
Uvedenou dohodou nejsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy ani zvyklosti týkající se informování 
zaměstnanců a projednání s nimi. 
3. Nevymezuje-li dohoda tyto způsoby propojení, 
zajistí členské státy, aby postupy informování a 
projednání probíhaly v rámci evropské rady 
zaměstnanců i vnitrostátních orgánů zastupujících 
zaměstnance v případě, že se uvažuje o přijetí 
rozhodnutí, která by mohla způsobit závažné změny v 
organizaci práce nebo ve smluvních vztazích. 

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny postupy informování 
a projednání uvedené ve směrnici 2002/14/ES, ani 
zvláštní postupy stanovené v článku 2 směrnice 
98/59/ES a článku 7 směrnice 2001/23/ES. 

5. Provádění této směrnice nemůže být dostatečným 
důvodem ke zhoršení stávající situace v členských 
státech, pokud jde o obecnou úroveň ochrany 
zaměstnanců v oblasti, na kterou se tato směrnice 
vztahuje. 

 

V případě, že dohoda nevymezuje propojení mezi ERZ a 
vnitrostátními zastupitelskými orgány zaměstnanců ve 
smyslu článku 6, členské státy zajistí, aby postupy 
informování a projednání probíhaly v rámci ERZ i na 
úrovni vnitrostátních zastupitelských orgánů zaměstnanců. 
Směrnice omezuje tyto možnosti na případy, kdy 
podniková rozhodnutí mohou vyvolat změny v organizaci 
práce nebo změny ve smluvních vztazích. Kromě toho 
také zdůrazňuje, že uplatňování směrnice nesmí oslabit 
dosavadní práva zaměstnanců zakotvená ve vnitrostátních 
právních předpisech jednotlivých zemí. 
 

 


