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LT/AC/March3        Brusel, 16. března 2020 
 
 
Výboru pro podnikovou politiku 
Koordinátorům industriAll Europe pro ERZ/SE 
 
 
Re.: Doporučení členům ERZ/SE pokud jde o COVID-19  
 
 
Vážení kolegové, 
 
IndustriAll Europe věnuje vážnou pozornost vypuknutí choroby COVID-19, protože obavy z jejích 
důsledků pro pracovníky rostou ve všech evropských zemích. Zdraví a bezpečnost všech pracovníků 
zůstává prioritou! Nesmí být podceňovány ani ekonomické dopady této bezprecedentní situace. 
Zajištění pracovních míst a mezd ve všech odvětvích během tohoto náročného období je největším 
cílem industriAll Europe. 
 
Zapojení pracovníků prostřednictvím informování, konzultování a participace na rozhodnutích 
podniků je důležitější více než kdy dříve, aby bylo možné předvídat a řešit sociální a ekonomické 
důsledky, které mohou z této krize vyplynout.  IndustriAll Europe se proto rozhodl vydat následující 
doporučení pro členy evropských rad zaměstnanců (ERZ) a podnikových rad evropských společností 
(SE).  
 

Doporučení #1 
Pokud si management přeje zrušit zasedání ERZ/SE nebo navrhuje jeho uskutečnění prostřednictvím 
video konference: 

=> Požadujte místo telekonference, aby bylo zasedání odloženo a konalo 
se fyzicky co nejdříve, po skončení této krize. 

 
Toto doporučení platí stejně tak pro plenární zasedání ERZ/SE, jako pro jakékoli mimořádné zasedání 
ERZ/SE mající konzultační účely nebo jakékoli další jednání zacílené na (znovu)projednání vaší dohody 
o ERZ/SE.  
Smyslem tohoto doporučení je ujistit se o tom, že zajištění videokonference nebude nahrazovat 
skutečné zasedání tváří v tvář, a aby management nevyužil krize COVID-19 jako výmluvy pro zrušení 
vašich každoročních zasedání v roce 2020.  
 
Poznámka: Pokud jde o mimořádná zasedání, určená pro informační účely, doporučuje se postupovat 
případ od případu. Můžete například požádat o poskytnutí informací v písemné formě. Můžete také 
výjimečně zvážit uspořádání zasedání úzkého výboru prostřednictvím videokonferencí za 
předpokladu, že vybavení IT je dostatečně kvalitní pro zajištění tlumočení, řádné diskuse a 
smysluplného jednání.  
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Doporučení #2 
Abyste byli schopni co nejdříve předvídat jaké budou důsledky této krize na pracovní místa  

=> Požadujte pravidelné (tj. týdenní) aktuální informace o situaci, a 
žádejte, aby management zasílal následující informace písemně za každou 

zemi:  
• Opatření, která management přijal na ochranu zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců ve vztahu na COVID-19 

• Opatření, která management přijal na zmírnění důsledků této krize s ohledem na 
fungování podniků a pracovní místa (tj. kontingenční plán pro celý dodavatelský 
řetězec)  

• Vývoj zaměstnanosti 

• Vývoj ekonomické a finanční situace 
 
 

Doporučení #3 
Jakmile nákaza skončí, za účelem zajištění sociálně odpovědného managementu důsledků krize 
COVID-19  

=> Požadujte mimořádné zasedání úzkého výboru v co nejbližším termínu, 
za účelem zjištění dopadů krize na fungování podniku, závodů a pracovních 

míst v jednotlivých zemích.  
 
 
 
IndustriAll Europe situaci monitoruje a bude vás o dalším vývoji informovat.  
 
S pozdravem, 
 
Luc Triangle 
Generální tajemník industriAll Europe  
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