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ČMKOS
• největší odborová organizace v České republice, vznikla v dubnu 1990

• dobrovolná, otevřená, nezávislá, demokratická konfederace 
odborových svazů

• sdružuje 31 odborových svazů s cca 300 000 členů

• poslání: ochrana lidských práv a obrana hospodářských a sociálních 
zájmů zaměstnanců

• Od května 1990 členem International Trade Union Confederation 
(ITUC)

• Od prosince 1995 je členem European Trade Union Confederation 
(ETUC) 

• Od dubna 1996 členem Trade Union Advisory Committee 
to the OECD (TUAC)



Odborové svazy sdružené v ČMKOS 
1. OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

2. OS KOVO

3. OS ECHO

4. OS STAVBA ČR

5. Vysokoškolský OS

6. OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

7. OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

8. OS UNIOS

9. Nezávislý OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy

10. OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

11. UNIE zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb

12. OS státních orgánů a organizací

13. OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

14. OS zdravotnictví a sociální péče ČR

15. Českomoravský OS pracovníků školství

16. Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu



Odborové svazy sdružené v ČMKOS 
16. Českomoravský OS civilních zaměstnanců armády

17. ČROS hasičů

18. OS dopravy

19. OS pracovníků vědy a výzkumu

20. OS pracovníků výrobních a účelových organizací kultury

21. OS zaměstnanců letectví

22. OS pracovníků kultury a ochrany přírody

23. OS pracovníků kulturních zařízení

24. Herecká asociace

25. OS pracovníků knihoven

26. UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

27. Unie - profesní a odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR

28. Severočeské sdružení odborových organizací důlního průmyslu

29. Aliance drážního provozu

30. OS Jednota tlumočníků a překladatelů

31. OS Média



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Unie a členské státy, vědomy si základních sociálních práv, jak jsou 
stanovena v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu dne 18. 
října 1961 a v Chartě Společenství základních sociálních práv 
pracovníků z roku 1989, mají za cíl podporu zaměstnanosti, 
zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto 
podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, 
přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za 
účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučením.



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 152

S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů Unie 
uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni. 
Usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává jejich 
samostatnost.

Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a 
zaměstnanost přispívá k sociálnímu dialogu.



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje činnost členských
států v těchto oblastech:

a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků,
b) pracovní podmínky,
c) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků,
d) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru,
e) informování pracovníků a konzultace s nimi,
f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování,
s výhradou odstavce 5,
g) podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na území Unie,
h) zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen článek 166,
i) rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti,
j) boj proti sociálnímu vyloučení,
k) modernizace systémů sociálního zabezpečení, aniž je dotčeno písmeno c)



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

2. Za tímto účelem mohou Evropský parlament a Rada:

a) přijímat opatření určená k podpoře spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím podnětů, které mají za cíl zlepšování znalostí, 
rozvoj výměny informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních přístupů a vyhodnocování zkušeností, s vyloučením harmonizace 
právních předpisů členských států;

b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální požadavky, které se uplatní 
postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto 
směrnicích se Rada zdrží ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních podniků.

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů. V oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) rozhoduje Rada zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci
s Evropským parlamentem a uvedenými výbory. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně 
rozhodnout o tom, že se řádný legislativní postup vztahuje i na odst. 1 písm. d), f) a g).

3. Členský stát může pověřit sociální partnery na jejich společnou žádost prováděním směrnic přijatých podle 
odstavce 2 nebo případně prováděním rozhodnutí Rady přijatého v souladu s článkem 155.

V takovém případě stát zajistí, že nejpozději ke dni, k němuž musí být směrnice nebo rozhodnutí provedeny, 
přijmou sociální partneři formou dohody nezbytná opatření a dotyčný členský stát přijme všechna nezbytná 
opatření, aby mohl kdykoli zaručit, že výsledků předepsaných směrnicí nebo rozhodnutím bude dosaženo.



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

1. Úkolem Komise je podporovat konzultace mezi sociálními partnery na úrovni 
Unie a přijímat všechna účelná opatření pro usnadnění jejich dialogu, přičemž 
zajišťuje vyváženou podporu jednajících stran.

2. Za tím účelem Komise před předložením návrhů z oblasti sociální politiky 
konzultuje se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Unie.

3. Považuje-li Komise po takové konzultaci akci Unie za účelnou, konzultuje se 
sociálními partnery obsah zamýšleného návrhu. Sociální partneři předají Komisi 
své stanovisko, případně doporučení.

4. Při konzultaci podle odstavců 2 a 3 mohou sociální partneři informovat Komisi o 
svém úmyslu zahájit postup podle článku 155. Doba trvání tohoto postupu 
nesmí překročit devět měsíců, nerozhodnou-li se společně sociální partneři a 
Komise tuto dobu prodloužit.



Smlouva o fungování Evropské unie  (2012/C 326/02)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

1. Pokud si to sociální partneři přejí, může dialog mezi nimi na úrovni 
Unie vést ke smluvním vztahům včetně uzavírání dohod.

2. Dohody uzavřené na úrovni Unie se provádějí buď podle stávajících 
postupů a zvyklostí sociálních partnerů a členských států, nebo v 
záležitostech týkajících se článku 153 rozhodnutím Rady na návrh 
Komise na základě společné žádosti smluvních stran. Evropský 
parlament je o tom informován.

Rada rozhoduje jednomyslně, pokud dotyčná dohoda obsahuje jedno 
nebo více ustanovení vztahujících se k některé z oblastí, v nichž je na 
základě čl. 153 odst. 2 vyžadována jednomyslnost.



Charta základních sociálních práv 
pracujících Společenství (1989)

Článek 12:

Zaměstnavatelé nebo organizace zaměstnavatelů na jedné 
straně a organizace pracujících na straně druhé mají právo 
vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za podmínek 
stanovených národními zákony a praxí.
Dialog mezi těmito dvěma stranami průmyslu na evropské 
úrovni, který musí být rozvinut, může, pokud to strany považují 
za žádoucí, vyústit ve smluvní vztahy zvláště na meziprofesní a 
odvětvové úrovni.



Listina základních práv Evropské unie  (2012/C 326/02)

HLAVA II SVOBODY
Článek 12 Svoboda shromažďování a sdružování

1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu 
sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti 
politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na 
ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.

HLAVA IV SOLIDARITA

Článek 28 Právo na kolektivní vyjednávání a akce

Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s 
právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a 
uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést 
kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.



Evropský sociální dialog – klíčová data

1985
First meetings of the social partners at Val Duchesse (Belgium) at the invitation of 
Commission President Jacques Delors

1986
First formal recognition of European social dialogue by insertion into the EC Treaty
by the Single European Act 1986 of a new Article 118B EC

1991
Social partner agreement on the basic principles of social dialogue (taken up by the Treaty 
of Maastricht)

1993

The Maastricht Treaty of the European Union included a protocol incorporating an 
Agreement on Social Policy, the result of negotiations between the European social 
partners. The agreement, adopted by all 11 Member States with the exception of the 
United Kingdom, outlined the procedure for European social dialogue.

1996
Adoption of Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on 
parental leave concluded by UNICE, CEEP and ETUC

1997

The signing of the Treaty of Amsterdam in June 1997 resulted in the Agreement on 
Social Policy being incorporated into a revised Social Chapter of the EC Treaty
Adoption of Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the framework 
agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and ETUC



Evropský sociální dialog – klíčová data

1999
Adoption of Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework 
agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP

2001
European social partners’ declaration on social dialogue (December
2001) defined the conceptual differences between tripartite concertation, consultation and 
social dialogue

2002 The framework agreement on telework was signed by the European social partners

2004
The framework agreement on work-related stress was signed by the European social 
partners

2007
The framework agreement on harassment and violence at work was signed by the 
European social partners

2009
Coming into force of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in 
December 2009, which elaborates on the European social dialogue in articles 152, 154 
and 155 TFEU

2010
The framework agreement on inclusive labour markets was signed by the European 
social partners

2015
The Commission initiated a 'New start for social dialogue' and a statement on this was 
signed by the EU social partners, the Commission and the Council Presidency in 2016



• Evropská odborová konfederace (ETUC) - sdružuje 81 národních organizací z 
36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací ze zemí Evropské 
unie (EU), Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), zemí kandidujících na 
vstup do EU a některých dalších zemí a zastupuje zájmy cca 60 milionů členů.

• BusinessEurope - Konfederace evropského podnikání sdružuje 39 federací z 
různých odvětví průmyslu a zaměstnavatelských organizací z 33 evropských 
zemí (za ČR je členem Svaz průmyslu a dopravy ČR).

• Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) – má 79 
členských organizací a reprezentuje více než 11 miliónů malých podniků 
zaměstnávajících na 50 miliónů lidí po celé Evropě.

• Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) - sdružuje několik set 
asociací, veřejných podniků a dalších organizací z více než 20 evropských států 
(za ČR je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR).

Evropský sociální dialog - aktéři



Společný program evropských sociálních 
partnerů na roky 2019 - 2021

- autonomní dohoda o digitalizaci, jejímž cílem je definovat 
pozitiva a negativa procesu digitalizace a jejího dopadu na 
trh práce.

- oběhová ekonomika, 
- zlepšení fungování trhů práce a systémů sociálního 

zabezpečení, 
- psycho-sociální aspekty a rizika na pracovišti, 
- společný projekt v oblasti rozvoje dovedností, 
- posílení kapacity sociálních partnerů
- y další aktuální témata, …jako např. evropská minimální mzda



Výbor pro sociální dialog

- je hlavní platformou pro vyjednávání evropských sociálních partnerů na 
nadodvětovové úrovni, schází se dvakrát až třikrát ročně a je řízen 
generálním ředitelem Generálního ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální 
věci a rovné příležitosti. 

- ve Výboru jsou zastoupeni jedním členem nejreprezentativnější 
zaměstnavatelské a odborové organizace všech 27 členských států EU a 
v průběhu posledního roku před vstupem do EU se jako pozorovatelé 
mohou zúčastnit zástupci z kandidátských zemí EU. 

- jedná a rozhoduje o vyjednávání různých nástrojů evropského sociálního 
dialogu a schvaluje všechny dokumenty.



Nástroje Evropského sociálního dialogu
Dohody

- první společné dohody začaly vznikat po integrování Protokolu o sociální 
politice do Smlouvy o ES, byly schváleny Radou EU a staly se 

směrnicemi ES:
o o rodičovské dovolené (1995), revidována 2010 (Směrnice 2010/18/EU)
o o práci na částečný pracovní úvazek (1997) Směrnice Rady 97/81/ES)
o o práci na dobu určitou (1999) 

- po roce 2001 pak začaly být schvalovány a projednávány tzv. autonomní 

rámcové dohody, které se nestávají směrnicemi, ale povinnost jejich 
provedení leží na samotných sociálních partnerech:
o Rámcová dohoda o práci na dálku (2002), 
o Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací (2004) 
o Autonomní rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti (2007).



Nástroje Evropského sociálního dialogu
Odvětvové dohody

• dohoda o úpravě pracovní doby námořníků (1998) 
• dohoda o úpravě pracovní doby mobilních pracovníků v civilní letecké dopravě (2000) 
• dohoda o některých aspektech pracovních podmínek mobilních zaměstnanců 

v interoperabilních přeshraničních službách v železniční dopravě (2005) 
• dohoda týkající se určitých aspektů úpravy pracovní doby ve vnitrozemské vodní 

dopravě (směrnice Rady 2014/112/EU), 
• dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného 

používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují (2006)
• dohoda o ochraně zdravotnických pracovníků před poraněním a infekcí způsobenými 

ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních (směrnice 
Rady 2010/32/EU), 

• dohoda v oblasti rybolovu na moři (směrnice Rady 2017/159) 
• dohoda mezi sociálními partnery v odvětví námořní dopravy (směrnice Rady (EU) 

2018/131).



Nástroje Evropského sociálního dialogu

Akční rámce 

- obsahují určité společně dohodnuté směry budoucích politik a doporučení k nim. 
Jsou obecnější a méně závazné než dohody a spíše vyzývají k akcím:
o Akční rámec pro celoživotní rozvoj kompetencí a kvalifikací (2002),
o Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů (2005)
o Akční rámec pro zaměstnávání mladých lidí (2014).

Orientační rámce 

- obsahují určité společně vytvořené analýzy, náměty a doporučení k danému tématu:
o Referenční orientace pro zvládání změn a jejich sociálních důsledků z roku 2003, 
o Zkušenosti s evropskými radami zaměstnanců z roku 2005.

Společná stanoviska k bílým a zeleným knihám, strategiím a sdělením Komise.
Deklarace (prohlášení)směřující k samotným sociálním partnerům a jejich budoucím 
aktivitám.
Rezoluce jako reakce na závažné společenské jevy (terorismus, rasismus, migrace 
apod.).



Pokrytí kolektivním vyjednáváním (v % zaměstnanců)

Source: OECD, Visser (2016) ICTWSS Database 



Podíl zaměstnavatelů, kteří jsou členy organizací 
zaměstnavatelů v členských zemích evropské unie

Source: Industrial Relations in Europe 2014


