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Předvídání a řízení dopadů krize COVID-19 na pracovní místa a pracoviště: Je 
třeba urychleně jednat za účelem prosazení práv na zapojení zaměstnanců 

Vážený pane komisaři Schmite, 

Dva měsíce poté, co svět zasáhla zdravotní krize COVID-19 a tisíce lidí přišly o život, musí nyní 
evropští pracovníci čelit masivním sociálním a ekonomickým důsledkům, které pandemie přináší. 
Navzdory bezprecedentním opatřením, která byla přijata ke zmírnění účinku blokování na pracovní 
místa a společnosti, přináší ekonomická prognóza znepokojivý obrázek. Podle Evropské komise by se 
HDP EU měl letos snížit o 7,4 %. Míra nezaměstnanosti by se měla zvýšit ze 6,7 % na 9 %. 

V absolutním vyjádření by letos mělo ztratit zaměstnání 5,2 milionu pracovníků, čímž by se počet 
nezaměstnaných zvýšil na 19,6 milionu, což představuje nárůst o 36%. Špatné zprávy o dramatických 
plánech restrukturalizací a rizicích dalších bankrotů se vyskytují ve všech odvětvích a nové případy 
jsou hlášeny denně. Hlavní letecké společnosti oznámily svůj drastický záměr, postihující již desítky 
tisíc pracovních míst: až 12 000 v British Airways; + 10 000 v Lufthansa, 5 000 v Scandinavian Airlines, 
3 000 v Ryanairu atd. Jako vedlejší efekt reagoval letecký průmysl zprávami o plánech na masivní 
propouštění: 13 000 pracovních míst se má snížit v GE Aviation a 8 000 v Rolls Royce , zatímco Airbus 
předpokládá, že sníží třetinu své produkce, což povede k hlubokým ztrátám pracovních míst. Před 
krizí zaměstnával sektor pohostinství a cestovního ruchu 12 milionů pracovníků a představoval 10% 
HDP EU. Podle Světové rady pro cestování a cestovní ruch hrozí ztráta odhadem 64 milionů 
pracovních míst. Přestože dopad na pracovní místa ve stavebnictví a dřevozpracujícím odvětví nelze 
zatím zcela odhadnout, již nyní se očekává masivní restrukturalizace. Pracovníci veřejné správy, kteří 
byli v první linii boje proti pandemii a trpěli přímými důsledky nedostatku řádných informací a 
konzultací, včetně zdravotnictví a bezpečnosti, nejsou imunní vůči dopadům, které krize bude mít na 
širokou škálu veřejných aktivit. 

Jak jste správně uvedli, „krizi dokážeme překonat, pouze pokud budeme postupovat společně“. 
Jménem 45 milionů evropských pracovníků, které zastupujeme, vás vyzýváme, abyste zajistili, že 
sociální dialog na pracovišti, včetně kolektivního vyjednávání a zapojení pracovníků, který tak dobře 
prokázal svou hodnotu v raných fázích krize, bude i nadále plně hrát svou roli. Informace a 
konzultace pracovníků o plánech, které mohou mít vliv na jejich zdraví, jejich pracovní podmínky a 
jejich zaměstnání, musí proběhnout před finalizací jakéhokoli rozhodnutí, a to prostřednictvím 
dialogu se zástupci odborů v celé Evropě, od pracoviště až po management a správní orgány (pokud 
existují). To je nezbytná podmínka pro to, aby restrukturalizace související s COVID-19 byly řádně 
předvídány a řízeny sociálně odpovědným způsobem. Práva pracovníků na informace, konzultace a 
účast vyplývající z legislativy EU a z národních zákonů, musí být přinejmenším vymáhána a 
dodržována1. Implementace dohody sociálních partnerů EU o právech na informace a konzultace 
pracovníků a státních zaměstnanců v ústředních správních orgánech, prostřednictvím směrnice, se 

stala ještě naléhavější. 
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V praxi bohužel vidíme velmi omezené zapojení zástupců pracovníků a odborů do strategického 
rozhodování, pokud vůbec. Pomocí výmluvy na zákaz cestování a sociální distancování a také 
z důvodů časového omezení spojeného s krizí COVID-19, někteří zaměstnavatelé jednoduše ruší 
schůzky a rozhovory o plánech o budoucnosti pracovních míst a pracovních podmínek s národními 
orgány zástupců zaměstnanců a evropskými radami zaměstnanců a přijímají jednostranná 
rozhodnutí. Někteří zástupci managementu předstírají, že sociálně-ekonomický dopad globální 
pandemie na společnost není záležitostí informování a projednání s evropskými radami 
zaměstnanců, protože „důsledky zdravotní krize“ nejsou v dohodě o EZR uvedeny jako téma pro 
konzultace nebo proto, že se nepovažuje za „nadnárodní“ kvůli různým reakcím členských států na 
krizi. Reformy pracovního práva provedené v některých zemích již před krizí COVID-19 značně 
oslabily schopnost zástupců zaměstnanců zapojit se do skutečného dialogu s managementem, který 
by řešil kritické případy. 

Opakovaně jsme varovali Evropskou komisi, že národní a evropská práva na informace, konzultace a 
účast pracovníků nejsou dodržována v souladu s duchem a odkazem evropských směrnic, a na 
přetrvávající právní překážky pro pracovníky při vymáhání jejich práv před soudy. Společně s 
Evropským parlamentem2 jsme opakovaně zdůrazňovali nedostatek vhodných právních nástrojů EU k 
předvídání a řízení restrukturalizací ve veřejném i soukromém sektoru. Hodnocení provedená 
samotnou Evropskou komisí dospěla k závěrům o nedostatcích v tom, jak společnosti plní svou 
povinnost informovat zástupce zaměstnanců a konzultovat je před přijetím rozhodnutí3, a o 
nepřiměřené reakci stávajících nástrojů EU4. 

V jednom z nejkritičtějších období pro evropské pracovníky musí jejich zástupci na pracovištích – na 
národní i evropské úrovni a před přijetím jakéhokoli rozhodnutí – mít: 

 

• včasný přístup k smysluplným a komplexním aktuálním informacím o pravděpodobném 
dopadu krize COVID-19 na hospodářskou výkonnost společnosti, na pracovní místa a 
pracovní podmínky; 

• dostatek času a zdrojů k provedení důkladného posouzení informací poskytovaných s 
podporou ekonomických / finančních expertů, aby mohli pracovat na alternativách 
propouštění, ukončování zaměstnání a dalších opatřeních, která by negativně ovlivnila zájmy 
zaměstnanců; 

• skutečnou příležitost diskutovat o těchto alternativách s osobami se skutečnou rozhodovací 
pravomocí, včetně vrcholového vedení a členů správní rady (pokud existují), kteří musí 
poskytnout motivovanou odpověď na navrhované alternativy a odůvodnění konečného 
rozhodnutí, které bude učiněno; 

• záruku, že za nedodržení povinností v oblasti informací, konzultací a účasti budou zaručeny 
odrazující sankce, tj. pozastavení rozhodnutí managementu, dokud nebudou řádně 
respektována práva zaměstnanců. 

 

 

 

1 Včetně a s ohledem na evropský rámec: směrnice 98/59/EC o hromadném propouštění, směrnice 2001/23/EC 
o transferu podniků, směrnice 2002/14/EC o obecném rámci na informování a konzultování, směrnice 
2004/25/EC o nabídkách převzetí, směrnice 2009/38/EC o evropských radách zaměstnanců, směrnice 
2001/86/EC o zapojení zaměstnanců v podnicích v rámci statute evropské společnosti. 
2 2013 Resoluce Evropského parlamentu o informování a konzultování zaměstnanců, anticipaci a 

managementu restrukturalizací (známá jako zpráva Cercas). 
3 Viz vyhodnocovací studie o implementaci směrnice ERZ, vydaná v březnu 2016, a korespondující sdělení (COM 
(2018)292 final). 
4 Viz studie o aplikaci Rámce kvality EU, pokud jde o anticipaci změn a restrukturalizace, vydaná 2018. 
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Věříme, že už není čas na výměnu osvědčených postupů, ale na to, aby Evropská komise přijala 
konkrétní a rychlá opatření, která zaručí účinné vymáhání práv pracovníků EU, aby byli informováni, 
konzultováni a účastnili se rozhodování před přijetím jakéhokoli rozhodnutí. Těšíme se na iniciativy, 
které Evropská komise začne v krátké době implementovat a které budou korespondovat s 
principem 8 Evropského pilíře sociálních práv. Naléhavější nutností však je, aby Evropská komise 
veřejně znovu potvrdila, že socio-ekonomický dopad krize COVID-19 na pracovní místa, pracovní 
podmínky, společnosti a veřejné služby vede k povinnosti ze strany managementu zahájit národní a 
nadnárodní informační a konzultační procesy se zástupci zaměstnanců co nejdříve. Čas běží a je 
krátký a my trváme na naléhavosti situace: masivní restrukturalizační plány související s COVID-19 již 
byly zahájeny. Včasný a kvalitní sociální dialog na pracovišti zůstává jedinou cestou, jak zvládnout 
cestu ven z krize COVID-19 společensky odpovědným způsobem. 

Uvítali bychom příležitost potkat se s Vámi během příštích dvou týdnů, abychom s Vámi projednali 
iniciativy, které byste v tomto ohledu mohli rychle přijmout. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

S pozdravem, 

Isabelle Schömann 
ETUC 
Confederal Secretary 

Luc Triangle 
industriAll Europe 
General Secretary 

Oliver Röthig 
UNI-Europa 
Regional 
Secretary 

Kristjan Bragason 
EFFAT 
General Secretary 

Jan Willem Goudriaan 
EPSU 
General Secretary 

Livia Spera 
ETF 
Acting 
Secretary 

Tom Deleu 
EFBWW 
General 
Secretary 

General 
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