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Konference EWPCC 2019 

Prosazování práv Zvláštních vyjednávacích výborů 
(SNB), Evropských rad zaměstnanců (ERZ) a Rad 
zaměstnanců SE (SE-RZ).  

Evropské kompetenční centrum pro zapojení pracovníků (EWPCC) 
Evropského odborového institutu (ETUI) 

13. – 14. února 2019 

Místo konání: International Trade Union House, Auditorium  
5, Boulevard du Roi Albert II / 1210 Brusel  / Belgie     

NÁVRH PROGRAMU 
středa 13. února 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10:45 Registrace 

11:00 Zahájení a přivítání 

Aline Hoffmann, ETUI  

Co víme o přístupu Zvláštních vyjednávacích výborů (SNB), Evropských rad zaměstnanců 
(ERZ) a Rad zaměstnanců SE (SE-RZ) k soudům?   

• Přehled známých judikatur o SNB, ERZ a SE-RZ napříč zeměmi EU: které země, jaké 
záležitosti, jaké výsledky?  

• Identifikace právních překážek 

Romuald Jagodzinski, ETUI  
12:30  Oběd 

13:30  Právní a praktické zkušenosti  

• Erika Fischer, právnička ve společnosti Steiner Mittländer Fischer, Německo 

• Jan Buelens, právník ve společnosti ProgressLaw, Belgie   

• Sjef Stoop, odborník ve společnosti FNV Formaat, Nizozemí 

• Ralf Götz, odborník ve společnosti IG Metall, Německo   

 
15:00 Přestávka na kávu 

15:30  Zasedání s odborníky na právo – otázky a odpovědi: Klíčová témata: předpoklady pro 
úspěšnou a silnou žalobu; kde začít, chceme-li podniknout právní kroky?  

• Erika Fischer, právnička ve společnosti Steiner Mittländer Fischer, Německo 

• Jan Buelens, právník ve společnosti ProgressLaw, Belgie   
18:00 Zakončení prvního dne 

19:30 Konferenční večeře v hotelu Thon 



čtvrtek 14. února 2019 

Evropský odborový institut (ETUI) je finančně podporován Evropskou unií.  

9:00 Čtyři paralelní pracovní skupiny 

1) Praktická výměna zkušeností s kolegy, kteří se obrátili na soud, a s těmi, kteří se 
rozhodli nepodniknout právní kroky  

V této pracovní skupině budou mít účastníci možnost vyměňovat si s ostatními 
kolegy své zkušenosti s podnikáním právních kroků. Jaké překážky bylo nutné 
překonat, jaké kroky učinit, jakou strategii zvolit? Toto zasedání se také bude snažit 
osvětlit překážky soudní žaloby: proč se na soudy neobrátilo více odborových svazů, 
SNB, ERZ a SE-RZ? 

2) Kdo platí právníka? Výměna praktických postupů a přístupů na národní úrovni 

Nedostatek prostředků SNB, ERZ a SE-RZ na soudní žaloby se často uvádí jako hlavní 
překážka podniknutí právních kroků. Toto zasedání porovná stávající praxi nebo 
platné právní předpisy na národní úrovni, které umožňují zástupcům zaměstnanců 
získat potřebné zdroje pro vymáhání jejich kolektivních nebo individuálních práv. 
Cílem je zjistit, do jaké míry lze tyto praktiky uplatňovat při prosazování práv SNB, 
ERZ a SE-RZ.  

3) Poradenská klinika s odborníky na odborové svazy  

Experti ERZ z několika různých zemí a odvětví vytvoří panel, který bude zodpovídat 
dotazy účastníků a poskytovat předběžné rady k tomu, jak se vypořádat s obtížemi 
při prosazování dohod ERZ a SE. Dále budou tito odborníci poskytovat rady ohledně 
ustanovení legislativy pro transpozici pro SNB, ERZ a SE-RZ.  

4) Jsou zapotřebí legislativní změny na národní nebo evropské úrovni?   

Diskuse v tomto semináři se zaměří na to, které problémy by mohly při prosazování 
práv vyžadovat legislativní změny nebo opatření Komise na úrovni EU. Jak by se tyto 
názory měly promítnout do požadavků odborových svazů? Je třeba revidovat 
směrnice SE nebo ERZ, aby byly odborové svazy, SNB, ERZ a SE-RZ vybaveny 
právními prostředky, které potřebují k prosazování práv ustanovených v dohodách 
a právních předpisech? Postačovala by směrnice o prosazování právních předpisů? 
Jak lze využít pilotní postup Komise EU?  

 

Cca 10:30 10:30  Přestávka na kávu 

11:00 Interaktivní zasedání: Vzájemná výměna výsledků mezi pracovními skupinami   
  

12:30 Oběd 

14:00 Panelová diskuse: Kam se odsud vydat?   

Konference bude ukončena výměnou nápadů a otevřenou diskusí mezi účastníky o 
výsledcích konference. Zástupci Komise a odborových svazů budou vyzváni, aby se 
vyjádřili k výsledkům a prozkoumali, které právní a politické nástroje EU nebo oborové 
strategie mohou být použity k vyřešení vznesených otázek. 
Adam Pokorný, Komise EU 
Peter Scherrer, Deputy General Secretary ETUC  
Ralf Götz, IG Metall, spolupředseda Výboru pro politiku spoliečností, IndustriAll Europe   
Maria Jauhainen, Svaz profesionálních techniků Finska 
 

15:30 Konec konference 
 


