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ÚLOHA ODBOROVÝCH KOORDINÁTORŮ  V  
EVROPSKÝCH RADÁCH ZAMĚSTNANCŮ A  

ÚLOHA VNITROSTÁTNÍCH ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ V TÉTO OBLASTI 
 
 

1. Je zřejmé, že dohled nad činnostmi a řízení ERZ (Evropských rad zaměstnanců) se 
v budoucnosti stanou pro odbory jejich základní výzvou. Cílem je zajistit, aby všichni 
zaměstnanci mohli využít svých práv na  informování a projednání. 
Za podmínky jejich odpovídajícího řízení mohou ERZ sloužit jako hybná páka pro 
konkrétní účast zaměstnanců v procesech rozhodování a podporovat spolupráci mezi 
zástupci zaměstnanců v evropském měřítku. Tohoto úkolu lze dosáhnout pouze za silného 
zastoupení odborů v ERZ prostřednictvím koordinátora Evropské federace pracovníků ve 
stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu (FETBB). 

 
2. Zkušenost již potvrdila, že pomoc koordinátora FETBB je pro nově zřízené instance zcela 

nezbytná. Aby se z ERZ stala sjednocená skupina, ztotožněná s perspektivami evropského 
odborového hnutí, je zásadní zajistit v ní účast odborových organizací, které budou 
zárukou toho, že se ERZ nespokojí pouze s oznámením rozhodnutí vedení. 

 
3. Dospěli jsme do stádia, kdy na jedné straně konstatujeme nutnost stanovit úlohu a úkoly 

koordinátora ERZ a na straně druhé také úlohu vnitrostátních odborových organizací 
v podpoře a  zavádění stanovené politiky. 

 
 
Úloha  
 
4. Pro každou ERZ bude jmenován jeden koordinátor z FETBB, který bude kontaktní 

osobou mezi ERZ a FETBB. Koordinátor by měl být považován za přímého zástupce 
FETBB. Koordinátor nebo koordinátorka musí být v ERZ první kontaktní osobou 
členských organizací FETBB. Koordinátor nebo koordinátorka musí postupovat tak, aby 
chránil(a) zájmy všech evropských zaměstnanců. 

 
5. Je zřejmé, že v některých případech bude koordinátor  FETBB zároveň znalcem, kterého 

podnik pověřil úkolem pomáhat  příslušné ERZ v rámci uzavřené dohody. Není to ovšem 
případ všech ERZ. 

 
 
Úkoly  
 
6. Koordinátor by měl zajistit pozitivní vývoj činností ERZ tím, že ji bude řídit zejména v 

jejich začátcích a bude přispívat k soudružnosti celé skupiny. Koordinátor nebo 
koordinátorka bude ERZ pomáhat v tom, aby si vytvořila skutečně evropský profil. 
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7. Koordinátor nebo koordinátorka bude podporovat ERZ v oblasti komunikace a vzájemné 

spolupráce mezi odborovými organizacemi a členy ERZ působícími v příslušném 
podniku. Za tímto účelem co nejlépe využije přípravných zasedání ERZ, jejíchž členové je 
budou moci kontaktovat také mezi jednotlivými zasedáními. Pokud to bude možné, 
zúčastní se také plenárních zasedání. 

 
8. Koordinátor FETBB bude podněcovat pravidelnou komunikaci mezi členy ERZ a bude je 

vybízet k používání dostupných prostředků, e-mailů, elektronických konferencí (např. 
« Dialog-ON ») atd. Na podnicích se bude požadovat usnadnění této komunikace z 
technického a organizačního hlediska. Aby koordinátoři plně zastávali svoji úlohu, budou 
se vybízet k zvládnutí jiných jazyků. 

 
9. V případě mimořádných okolností, které by mohly mít výrazný dopad na zájmy 

zaměstnanců, při přemístění výroby, zavření závodů, vypracování sociálních plánů, 
převzetí kontroly nebo fúzích, se koordinátor nebo koordinátorka aktivně zapojí do 
probíhajícího procesu a bude dbát na zachování soudružnosti celé skupiny. V daných 
případech je zcela zásadní, aby koordinátoři FETBB zaujali evropské stanovisko. 

 
10. V případě, že jedna země zastává z hlediska počtu pracovníků dominantní postavení, 

bude koordinátor FETBB postupovat tak, aby byly spravedlivě zastoupeny a vyjádřeny 
zájmy zaměstnanců všech ostatních zemí a ERZ se nestala pouze věrnou kopií 
vnitrostátního způsobu zastoupení zaměstnanců dané země. 

 
11. Koordinátor FETBB podporuje ERZ v tom, aby založila svoji činnost na jasném 

pracovním programu, který bude obsahovat priority FETBB: zdraví a bezpečnost při 
práci nebo vzdělávání a školení. Koordinátoři by měli informovat členy ERZ o 
vyjednáváních, která jsou pravomocí příslušných odborových organizací.   

 
12. Koordinátor FETBB by měl být zároveň schopen prosazovat politické zásady FETBB a 

EOK; specifičtěji by koordinátor nebo koordinátorka měli být informováni o akcích, 
které v příslušném podniku zavedl stálý výbor FETBB. Žádoucí je také jejich účast na 
vypracování školících programů určených členům ERZ. Z tohoto důvodu je také důležité, 
aby pravidelně získávali příslušné informace o činnostech FETBB. 

 
13. Koordinátor nebo koordinátorka by měli pravidelně informovat sekretariát FETBB o 

vývoji činností a o pracovních výsledcích ERZ. Měli by zajistit  kanály pro zpětné vazby 
(feed-back). 

 
  
Jmenování 
 
14. Koordinátor ERZ bude jmenován do své funkce v souladu s kulturou a zvyklostmi 

příslušné země. 
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15. Je vysoce pravděpodobné, že koordinátor bude státním příslušníkem země, ve které má 

nadnárodní společnost své sídlo. Pokud členské organizace FETBB dané země nemohou 
podobnou funkci zajistit, ERZ projedná s příslušnými odborovými organizacemi 
jmenování  koordinátora z jiné země. 

 
16. Jmenování koordinátora by mělo být schváleno členskými organizacemi FETBB 

prostřednictvím řídící skupiny projektů.  
 
17. V ERZ se silným zastoupením členských organizací FETBB by jmenování koordinátora 

měla schválit příslušná ERZ. V případě, že je zastoupení odborových organizací v dané 
ERZ příliš slabé nebo účast koordinátora oficiálně zamítnuta, kontaktní osobu by měly 
jmenovat členské organizace FETBB, aby mohly ovlivňovat a sledovat činnost ERZ 
alespoň zvenčí. 

 
18. Koordinátor nebo koordinátorka by měli především prokázat své zkušenosti s podnikem, 

se kterým mají jednat. 
 
19. Z důvodu účinnosti své práce by jeden koordinátor neměl být odpovědný za příliš velký 

počet ERZ. Je zásadní, aby navržený koordinátor informoval FETBB a ERZ o všech 
ERZ, ve kterých již funkci koordinátora zastává. 

 
 
Úloha členských organizací FETBB a sekretariátu FETBB ve vztahu ke koordinátorům 
 
20. Vnitrostátní odborové organizace se ujistí, že navrhovaní koordinátoři mají k plnění 

svěřených úkolů vhodný profil. Budou dbát na to, aby absolvovali adekvátní školení v 
otázkách projednávaných v FETBB a v otázkách evropské povahy. Obzvláštní pozornost 
by se měla věnovat kulturním rozdílům a různorodosti evropských odborových  modelů 
zastoupení zaměstnanců. Odborové organizace jim budou také pravidelně poskytovat své 
informace. 

 
21. Síť koordinátorů zorganizuje sekretariát FETBB. K tomuto dokumentu se připojuje   

prozatímní seznam. Sekretariát bude koordinátory pravidelně svolávat, aby je informoval 
o politických orientacích schválených FETBB. Koordinátorům ERZ bude pravidelně 
poskytovat informace o činnostech FETBB, zejména pak o činnostech zaměřených na 
evropské rady zaměstnanců (informační bulletin, zápisy ze zasedání řídící skupiny, 
seznam podepsaných dohod…). 

 
 


