
 
 
 
 
 
 

Interní postup při vyjednáváních v  
nadnárodních/transnacionálních podnicích 

 
PREAMBULE 
 
Směrnice 94/45 a revidovaná směrnice 09/38 ukládají každému podniku, který v Evropském 
hospodářském prostoru (EHP) zaměstnává více než 1000 pracovníků, a alespoň ve dvou rozdílných 
členských státech více než 150 pracovníků, povinnost zřídit evropskou radu zaměstnanců nebo zavést 
odpovídající postup informování a projednání se zaměstnanci. 

1. ÚVOD 

Kolektivní vyjednávání je zásadní pravomocí vnitrostátních odborových organizací a jejich místních 
zástupců a probíhá na základě platných vnitrostátních zákonů a zvyklostí příslušných zemí. Vzhledem 
k tomu, že odpovědnost za naplňování tohoto mandátu přísluší odborovým organizacím, ERZ nejsou 
kolektivním vyjednáváním pověřeny a nesmí se v těchto otázkách stát sociálním partnerem vedení 
příslušných podniků. Oblast kolektivního vyjednávání však není zcela jasně vymezena. Proto je v zájmu 
evropské federace FETBB a jejích členských organizací plně zapojit do celého procesu 
případného vyjednávání také evropské odborové organizace. 

V některých případech se zdá být nejpraktičtějším řešením uzavření dohody mezi podnikovým vedením 
a odborovými organizacemi na evropské úrovni. Členské organizace FETBB působící v příslušném 
podniku by tak mohly během vyjednávání sehrát za koordinace FETBB aktivní úlohu. Taková situace by 
se odlišovala od stanov, ve kterých je zakotveno, že výkonný výbor může dvoutřetinovou většinou 
hlasů přidělit FETBB mandát na vyjednávání evropské rámcové dohody. 

V případě evropských podnikových dohod existují 3 základní problémy : 

• Evropské podnikové dohody nemají v současné době žádný právní rámec; to znamená, že každá 
dohoda musí být zároveň projednána a uplatňována v souladu se zavedenými vnitrostátními 
systémy a zvyklostmi příslušné země 

• Odborovým organizacím není na úrovni evropských podniků zaručena žádná úloha 
• Neexistuje žádný interní postup, který by zaručil mandát pro vyjednávání a posouzení těchto dohod 

na půdě FETBB. 
 
Přestože žádný evropský právní rámec o účasti odborových organizací na vyjednáváních v evropských 
podnicích ještě neexistuje, FETBB může podporovat a podněcovat odborové organizace k jejich 
zapojení do vyjednávání v praxi. Proto FETBB musí vypracovat své vlastní základní směry a interní 
postupy pro případ, že by byla do procesu vyjednávání také zapojena. Tyto základní směry musí 
poskytnout informace o způsobu organizování vyjednávání na půdě evropských podniků a vzhledem 
k tomu, že dva podniky nejsou nikdy totožné, musí také zohlednit jednotlivé vnitrostátní zvyklosti a 
problematiku jejich uplatnění. Zavedené zvyklosti budou tudíž, případ od případu, nadále použitelné, ale 
mohly by se opírat o určitý počet obecných postupů. V každém případě je nutné, aby dohoda uzavřená v 
evropském podniku obsahovala klauzuli o nezhoršení sociální ochrany zaměstnanců. 

 

 



2. POSTUP PŘI VYJEDNÁVÁNÍ V NADNÁRODNÍCH PODNICÍCH 

 
Federace FETBB navrhuje následující postup pouze v případě, kdy je do vyjednávání zapojena a kdy 
obě smluvní strany jasně vyjádří svůj úmysl a závazek dospět k uzavření dohody. Postup se 
nevztahuje na již platná informační a konzultační řízení na úrovni ERZ. Navrhovaný postup v podstatě 
uvádí pouze organizaci a postupy, které je třeba dodržovat, ale neuvádí žádné informace o námětech 
nebo obsahu vyjednávání. V případě, že podnik vyjádří svůj úmysl zahájit vyjednávání, nebo v případě, 
že tento požadavek vyjádří ERZ či odborové organizace působící na půdě příslušného podniku, je 
třeba dodržovat následující postup : 

1. Předběžné informace a konzultační řízení 

a. Koordinátor FETBB musí před každým vyjednáváním mezi vedením/ERZ navrhované  téma  
vyjednávání konzultovat se sekretariátem FETBB. Zorganizuje se kompletní informační a 
konzultační cyklus za účasti odborových organizací působících v příslušném podniku, 
koordinátora FETBB, užšího výboru ERZ a ERZ. Příslušné odborové organizace  se musí na 
otevření vyjednávání mezi sebou dohodnout. Měly by tak učinit jednomyslně. Pokud 
jednomyslnosti dosaženo není, rozhodnutí o zahájení vyjednávání se musí podřídit nejméně 
dvoutřetinové většině hlasů v každé z dotčených zemí. Nicméně, země, jejíž početní stavy 
zaměstnanců představují 5% nebo méně než pět procent celkového počtu evropských 
zaměstnanců nemůže rozhodnutí o zahájení vyjednávání zablokovat. Rozhodnutí probíhá 
v souladu s vnitrostátními zvyklostmi a tradicemi (FETBB přesto žádá své členské 
organizace, aby jí postupy rozhodování, které ve své zemi používají, objasnily a FETBB o nich  
informovaly). 

 
b. Koordinátor FETBB zároveň informuje sekretariát FETBB o začátku zahájení vyjednávání. 

2. O pověření vyjednáváním se rozhoduje případ od případu. Mandát udělují příslušné odborové 
organizace a jeho udělení by mělo být jednomyslné. Pokud jednomyslnosti dosaženo není, 
rozhodnutí (v souladu s vnitrostátními zvyklostmi a tradicemi) se musí podřídit nejméně 
dvoutřetinové většině hlasů v každé z dotčených zemí. Nicméně, země, jejíž početní stavy 
zaměstnanců představují 5% nebo méně než pět procent celkového počtu evropských 
zaměstnanců nemůže rozhodnutí o zahájení vyjednávání zablokovat. 

 Pověření by mělo obsahovat : 

a. Konkrétní náměty, stanoviska, politiky, to znamená vyjádření postoje k uděleným mandátům; 
b. Organizaci postupu vyjednávání a kompletní složení vyjednávacího/kontrolního výboru; 
c. Klauzuli o nezhoršení sociální ochrany zaměstnanců: Uplatnění této dohody není v žádném 

případě platným důvodem ke snížení úrovně nebo zákonnitosti místních nebo vnitrostátních 
kolektivních vyjednávání mezi uznávanými odborovými organizacemi a zaměstnavateli v 
jednotlivých zemí. 

Mandát musí obsahovat konkrétní návrhy na jména osob, které budou ve jménu celého výboru s 
vedením vyjednávat. Ve vyjednávacím výboru musí zasedat nejméně jeden zástupce FETBB a 
zástupci příslušných odborových organizací, jeden z nich vyjednávání povede. Mezi vyjednavateli 
by měli být odboroví zástupci ERZ a/nebo zástupci užšího výboru ERZ. 

Pověření písemně vypracuje zástupce FETBB (koordinátor FETBB), který jej zašle k 
okomentování a připomínkování odborovým organizacím ještě před jeho rozeslání k odsouhlasení.  

Vyjednávání usilují o podepsání dohody. 

 V případě, že se vyjednávání týkají rovněž jiných evropských federací, záměrem bude získat také jejich  
souhlas.  

 



 

 

3. Sekretariát FETBB informuje o průběhu vyjednávání výkonný výbor, příslušné politické 
výbory a příslušné odborové organizace. 

4. Vyjednávací výbor předloží návrh dohody k jejímu posouzení celému vyjednávacímu výboru. Návrh 
dohody schvalují přislušné odborové organizace. Jeho schválení by mělo být jednomyslné. Pokud 
jednomyslnosti dosaženo není, rozhodnutí se musí podřídit nejméně dvoutřetinové většině hlasů 
v každé z dotčených zemí. Postup rozhodování probíhá v souladu s vnitrostátními zvyklostmi a 
tradicemi.  

5. FETBB zastoupená svým generálním tajemníkem nebo jinou, jím pověřenou osobou, podepisuje 
dohodu ve jménu všech odborových organizací působících v příslušném podniku v den jejího 
podpisu. FETBB si vyhrazuje právo neuznat dohody evropského významu podepsané mezi 
podnikovým vedením a nepověřeným(i ) zástupcem(ci) zaměstnanců.  

6. Všechny příslušné odborové organizace se zavazují, že budou podepsanou dohodu uplatňovat. 
Dohoda se uplatňuje v souladu s vnitrostátními zvyklostmi, zákonným rámcem a systémem 
kolektivních dohod jednotlivých zemí. 

7. Veškeré doplňující informace o každé podepsané dohodě se předávají výkonnému výboru a všem 
příslušným politickým výborům.  

8. ERZ a její koordinátor dohlížejí a provádějí průběžnou kontrolu uplatňování podepsané dohody. 
 


