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Úvod

Důvodem zahájení tohoto projektu bylo přesvědčení partnerů projektu o nutnosti po-
sílení participace zaměstnanců ve společnostech v souvislosti s přijetím ekonomické 
strategie Evropské unie s názvem Evropská zelená dohoda. Podle jejich názoru může 
mechanismus participace zaměstnanců na  řízení společností poskytnout účinnou 
podporu společnostem a  jejich zaměstnancům v procesu zavádění klimatické trans-
formace – nezbytné pro dosažení cílů této iniciativy EU.Hlavním cílem projektu proto 
bylo zvýšit zapojení zaměstnanců v podnicích v souvislosti s implementací Evropské 
zelené dohody.Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 v roce 2020 (a její trvání v 
době realizace projektu) bylo nutné vzít v úvahu důsledky této skutečnosti. Projekt vy-
tvořil prostor pro hloubkový rozhovor o míře participace zaměstnanců na řízení pod-
niků v zemích, které zastupují, a možnosti jejího posílení při implementaci Evropské 
zelené dohody.Vzhledem k existující míře účasti zaměstnanců, místním podmínkám 
v každé zemi a především složitosti procesu transformace klimatu, zmíněné téma bylo 
široce pokryto a zohledněna byla i analýza dalších forem účasti zástupců zaměstnanců 
a zaměstnavatelů na rozhodovacím procesu o klimatické transformaci.Posílení všech 
forem dialogu může vytvořit příznivé prostředí pro zvýšení úlohy účasti zaměstnanců 
na řízení společností. K naplnění cílů projektu posloužila účast v projektu jak odboro-
vých organizací zastupujících zájmy zaměstnanců, tak zaměstnavatelských organizací, 
které zastupují názorzaměstnavatelů.

Specifickým cílem projektu byla výměna názorů na to, jak zvýšit zaměstnanost a zlep-
šit kvalifikaci pracovníků v souvislosti s klimatickými změnami.Cílem projektu bylo také 
zvýšit povědomí zaměstnanců o Evropské zelené dohodě a posílit tak jejich odolnost 
vůči výzvám souvisejícím s její implementací. Vezmeme-li toto v úvahu, prioritou bylo 
zvýšit povědomí o  spravedlivém přechodu.Poslánímprojektu byla podpora meziná-
rodní spolupráce, včetně spolupráce mezi odborovými svazy a organizacemi zaměst-
navatelů, při realizaci Evropské zelené dohody. Projekt proto předpokládal vytvoření 
a rozvoj diskusní platformy pro výměnu znalostí mezi partnery projektu.Výše uvedené 
cíle projektu odpovídaly adekvátně formulované metodice práce.Závěrečná zpráva, 
která byla vypracována jako výsledek činností prováděných v projektu, odráží účinky 
dialogu vedeného partnery v projektu.Je třeba poznamenat, že vzhledem k předpisům 
zamezujícím šíření pandemie viru COVID-19, které byly v platnosti v době realizace pro-
jektu, probíhala většina aktivit on-line. Organizační setkání probíhalo hybridní formou, 
zatímco diskuse partnerů projektu probíhaly v rámci virtuálních workshopů.
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Partneři projektu 

1. Polská konfederace odborových svazů (OPZZ), odborový svaz z  Polska (vedoucí 
projektu),

2. Svaz stavebních podnikatelů Česka (ABE), organizace zaměstnavatelů z České re-
publiky,

3. Průmyslově-obchodní a technicko-průmyslové sdružení (ASITECO), organizace za-
městnavatelů ze Španělska,

4. Konfederace odborových svazů průmyslových pracovníků (CCOO), odborový svaz 
ze Španělska,

5. Svaz odborů kovodělníků Litvy (LMPSS), odborový svaz z Litvy,

6. Národní konfederace odborových svazů ALFA (Kartel ALFA), odborový svaz z Ru-
munska,

7. Nezávislý odborový svaz horníků a energetických inženýrů (KESA), odborový svaz 
z Estonska.

Metodologie  projektu
Během úvodního setkání se partneři projektu shodli, že metodika projektu bude vy-
cházet mimo jiné ze srovnávací analýzy, která kromě tématu participace zaměstnan-
ců na řízení podniku zohlední také ekonomické, sociální a politické faktory realizace 
Evropské zelené dohody.Výše uvedené faktory určují způsob transformace klimatu, 
a tedy i opatření k zajištění její spravedlivosti.

Ve výzkumné a analytické fázi projektu byla analyzována současná úroveň participa-
ce zaměstnanců na řízení společností v zemích partnerů projektu ve vztahu k zemím 
Evropské unie, vliv sociálního dialogu na realizaci státní politiky aporovnány postoje 
a  postuláty sociálních partnerů k Evropské zelené dohodě.Sběr a  analýza informací 
však pokračovala po celou dobu realizace projektu.Bylo to důležité vzhledem k mě-
nícím se okolnostem provádění Evropské zelené dohody v různých zemích, jako jsou 
po sobějdoucí vlny případů koronaviru a politiky zavedené s cílem omezit šíření viru 
SARS-CoV-2, stejně jako rostoucí ceny energií, prohlubující se narušení dodavatelského 
řetězce a  nakonec ruský útok na  Ukrajinu. Byly analyzovány informace z  existujících 
zdrojů (výzkum od  stolu (desk research) a  sekundární výzkum). Kromě toho byly in-
formace shromážděny na základě výměny informací, znalostí a osvědčených postupů 
mezi partnery projektu.K tomuto účelu byly v projektu využity interaktivní metody spo-
lupráce mezi zástupci odborových svazů a organizací zaměstnavatelů při tematických 

workshopech.Klíčovou aktivitou pro dosažení cílů projektu byly tematické workshopy, 
proto pro efektivní využití této fáze projektu byla dána přednost fázi přípravy tohoto 
úkolu. Partneři projektu vypracovali zprávy o jednotlivých zemích (případové studie) v 
oblasti, na kterou se vztahují cíle projektu, které poté prezentovali během workshopů. 
Výsledkem bylo, že partneři projektu měli pevný základ pro důkladné srovnávání a dis-
kusi na workshopu a jejich spolupráce byla metodická.Partneři projektu vyvodili závěry 
z analýzy provedené metodou SWOT, která spočívá v definování silných a slabých strá-
nek, příležitostí a  hrozeb implementace cílů Evropské zelené dohody v jednotlivých 
zemích s ohledem na výskyt pandemie COVID-19. Každý z workshopů navíc zahrnoval 
vzájemné učení a výměnu zkušeností na jedno ze tří témat definovaných v projektu, 
tedy propojení oblasti Evropské zelené dohody s tématy pandemie COVID-19, spraved-
livého přechodu a specializace na chytrou ekonomiku.Workshop umožnil shromáždit 
informace, osvědčené postupy a doporučení k posílení účasti zaměstnanců na imple-
mentaci Evropské zelené dohody. V průběhu realizace workshopu byla navíc posílena 
síť spolupráce partnerů projektu. Výměna informací mezi partnery projektu ve všech 
fázích projektu umožnila přípravu závěrečné zprávy o projektu.

Činnosti prováděné v rámci projektu 

1. Zahajovací schůzka projektových partnerů, na  které byla dohodnuta metodika 
a harmonogram aktivit a vytvořena kontaktní síť.

2. Workshopy v tematických oblastech:

 » Evropská zelená dohoda a pandemieCOVID-19,

 » Evropská zelená dohoda a spravedlivý přechod,

 » Evropská zelená dohoda a chytrá ekonomika.

3. Setkání shrnující fázi workshopu zaměřené na definování závěrů z nich odvozené 
partnery projektua projednání rozsahu závěrečné zprávy.

4. Závěrečná konference k projektu věnovaná prezentaci závěrečné zprávy a projed-
nání dotazníků pro hodnocení projektu.

Výše uvedené aktivity byly doplněny vytvořením webových stránek projektu, které 
mimo jiné obsahovaly informace o probíhající realizaci projektu.

Tato závěrečná zpráva projektu s názvem Současné výzvy participace zaměstnanců 
– boj proti negativním účinkům COVID-19byla zamýšlená jako podpora zástupců za-
městnanců a  zástupců zaměstnavatelů v jejichaktivitách zastoupeníprostřednictvím 
informací, doporučení a  osvědčených postupů.Zpráva v první kapitole představuje 
cíle a způsob realizace aktivit v projektu. Druhá kapitola obsahuje nejdůležitější závěry 
vyplývající ze  spolupráce partnerů projektu a  aktuálních řešení v oblasti participace 
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zaměstnanců a sociálního dialogu, která mohou podpořit realizaci aktivit podporují-
cích sociální dialog a participaci zaměstnanců na řízení podniku při implementaci Ev-
ropské zelené dohody. Třetí kapitola uvádí doporučení a příklady nejlepších řešení.

Kapitola I 

Evropská zelená dohoda1je strategie hospodářského rozvoje Evropské unie přijatá Ev-
ropskou komisí v roce 2019. Očekává se, že její implementace prostřednictvím klimatic-
ké tranzice udělá z ekonomiky Evropské unie nízkouhlíkové hospodářství. Strategie má 
také oživit evropskou ekonomiku po skončení pandemie COVID-19 a zajistit energetic-
kou bezpečnost v souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu.

Krátce po zveřejnění strategie Zelené dohody pro Evropu země Evropské unie zažily 
pandemii COVID-19 a zakročily proti jejímu šíření, což mimo jiné, mělo vlivi na pracovní 
podmínky zaměstnanců.Protikrizová opatření byla do značné míry nezávisle určována 
národními vládami, ačkoli sociální partneři se často podíleli na  stanovení protikrizo-
vých opatření. Období pandemie bylo často využíváno k zavádění řešení nevýhodných 
pro zaměstnance.Mnoho pracovníků bylo postiženo zneužíváním v oblasti jejich práv, 
včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Boj proti dopadům probíhající pande-
mie Covid-19 pohlcuje síly a zdroje odborů a státu, což omezuje možnost plného zapo-
jení do procesu transformace klimatu. Pandemie COVID-19 poukázala na deficity státu 
v oblasti veřejných služeb, včetně školství a zdravotnictví, a také na nedostatečnou di-
gitalizaci.Rozšíření práce na dálku zase ztěžuje kontakt se zaměstnanci, vedení sociál-
ního dialogu a sdružování nových členů.

Šíří se sociální podpora opatření ke zlepšení kvality přírodního prostředí. Společnosti, 
které si jsou vědomy výzev souvisejících s jejímičinnostmi, stále více berou v úvahu 
aspekty životního prostředí. Ekologický způsob výroby stále častěji podmiňuje ná-
kupzboží a účast v dodavatelských řetězcích a přístup k čisté energii je rozhodujícím 
faktorem pro přímé zahraniční investice či financování projektů. Vzhledem k vysokým 
cenám energií nabývá její cena při obchodních rozhodnutích stále více na významu 
a  ovlivňuje životní podmínky společností. Zvýšené povědomí o  změně klimatu však 
nejde vždy ruku v ruce s pochopením podstaty změn nutných k ochraně klimatu, ná-
kladů a rizik a připravenosti je nést individuálně prostřednictvím změn životního stylu. 
Pandemie COVID-19 a ruská agrese proti Ukrajině přitom výrazně komplikuje realizaci 
klimatické politiky.

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

Klimatická tranzice vyplývající z přijetí Evropské zelené dohody bude zahrnovat hlubokou 
transformaci ekonomik EU.Jde o složitý proces, jehož prostřednictvím se budou měnit 
zdroje výroby energie a fungování podniků, zejména průmyslových.Vdiskusi o transfor-
maci klimatu důraz je kladen na odvětví těžby surovin a energetiky, ale Evropská zelená 
dohoda vyžaduje také změny např. v dopravě, automobilovém průmyslu, stavebnictví, 
zemědělství, lesnictví a odpadovém hospodářství. To vše s cílem vytvořit cirkulární, tedy 
zdrojově efektivní ekonomiku.Přechodový proces je  spojen s významnými společen-
skými změnami, adaptací trhů práce, vzděláváním, vytápěním domácností a dopravou. 
Očekává se, že tento proces bude rychlý vzhledem ke složitosti klimatické transformace. 
Změny pocítí zejména regiony, kde je soustředěná těžba surovin a výroba energie a také 
průmyslové podniky. Výzva klimatické transformace se bude týkat mikropodniků a ma-
lých podniků. Náklady na klimatickou transformaci znamenají i  značnou ztrátu příjmů 
státu (včetně regionů) v důsledku likvidace nebo omezení činnosti jednotlivých podniků, 
což může nepříznivě ovlivnit jejich rozvojový potenciál.

Navzdory přijetí Evropské zelené dohody mají společnosti stále omezenou míru soula-
du s přijatými klimatickými strategiemi. Jsou to obvykle veřejné společnosti s meziná-
rodním kapitálem nebo zahraničními vazbami (prodejní trhy), které si více uvědomují 
potřebu pro-environmentálních akcí. Zvyšuje se i tlak zainteresovaných subjektů dané 
společnosti na takové aktivity, nebo je nutné udržet její konkurenceschopnost. Navíc 
neexistuje žádná široká, hluboká a věcná diskuse o způsobu implementace klimatické 
politiky, což nevybízí k pocitu spoluúčasti a odpovědnosti za implementaci klimatické 
politiky mezi zaměstnanci a v širším měřítku i ve společnosti. To zvyšuje riziko, že klima-
tické změny nebudou dosaženy sociálně spravedlivým způsobem.

Klimatická transformace je zároveň příležitostí, výzvou i hrozbou. Jde o šanci překonat 
rozvojové bariéry (díky velkým investicím do rekonstrukce veřejné i  soukromé infra-
struktury), zvýšit inovacespolečností i státu a zlepšit zdraví občanů. Výzvou je přechod-
né období a náklady na klimatickou transformaci (soukromé i veřejné), jakož i nejistota 
výsledku tohoto složitého procesu. Implementaci Evropské dohody ohrožuje riziko 
ztráty pracovních míst, zvýšená chudoba a sociální vyloučení a degradace regionů, ze-
jména těch s koncentrací průmyslu a souvisejících s těžbou surovin a výrobou energie. 
Dalším velmi důležitým faktorem je otázka energetické bezpečnosti zemí EU a udržení 
jejich mezinárodní konkurenceschopnosti.

Navzdory zdánlivě velké rozmanitosti případů v zemích EU existují podobnosti ve 
výzvách, kterým čelí pracovníci a podnikatelé v nadcházejících procesech klimatické 
tranformace. Mnoho pracovníků se obává, že pokud nebude zohledněna otázka klima-
tické transformace, přijdou o práci a nová pracovní místa vytvořená jako kompenza-
ce za ztracená pracovní místa nebudou na stejné úrovni. Panuje pesimismus ohledně 
dopadů klimatické transformace. Zatímco muži s největší pravděpodobností pracují v 
odvětvích, která vyžadují přizpůsobení se klimatické tranzici, ženy také přijdou o zdroj 
příjmů a jejich pracovní příležitosti již čelí překážkám souvisejícím s pracovními pod-
mínkami, rozdíly v odměňování a neefektivními službami veřejné péče.Ženy mohou 
být nuceny vstoupit na trh práce kvůli nárůstu životních nákladůa především nákladů 
na energii, v důsledku dekarbonizace a neschopnosti vyvinout nové zdroje energie.
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Bylo by pro ně i pro ekonomiku škodlivé, kdyby se jednalo o málo placená zaměstnání 
v podmínkách transformace (a redukce) průmyslových odvětví nebo neefektivní snahy 
o zaplnění nedostatku odborných znalostí a dovedností.

Odbory zdůrazňují, že negativní dopady klimatické transformace ovlivní větší počet za-
městnanců a podniků než bylo předpokládáno, a že budou spojeny s vyššími náklady, než 
dříve bylo odhadnuto. Je třeba poznamenat, že společnosti, jež spolupracují se subjekty, 
ktré působí v odvětvích podléhajících transformaci, se nacházejí nejen v regionech, kde 
je soustředěna výroba, ale po celé zemi.V praxi bude činnost každéspolečnosti ve větší 
či menší míře přizpůsobena nízkouhlíkové ekonomice. Společnosti naznačují překážky 
spojené s investováním do nových technologií. Všechny tyto vyjádřené obavy se nyní 
naplňují rychleji než cílené dopady klimatické transformace, které předpokládá Zelená 
dohoda pro Evropu (inovativní ekonomika s nízkými emisemi, zelenými pracovními mís-
ty a zvýšení kvality života v důsledku zlepšení kvality životního prostředí). Zvyšuje se tím 
riziko, že společnost odmítne myšlenku Evropské zelené dohody a nemožnost transfor-
mace z důvodu zbídačení společnosti a obtíží, které by společnosti měly při transformaci 
svých aktivit v podmínkách vysokých nákladů na energii. Logika klimatické transformace 
ve vztahu k různým politikám prováděným mimo Evropskou unii je pro společnost stále 
nepochopitelná. Existuje také odpor vůči nespravedlivě rozděleným nákladům a příno-
sům klimatické tranzice mezi zeměmi EU a sociálními skupinami. K tomu všemu je tu také 
problém nízkých klimatických ambicí států mimo EU.

Zásadní význam bude mít způsob, jakým bude dosaženo cílů Evropské zelené dohody. 
Za prvé, klimatická tranzice musí být spravedlivá, aby nikdo skutečně nezůstal pozadu 
a aby se zhmotnily výhody této hospodářské strategie přijaté Evropskou komisí. Výcho-
zím bodem by měl být spolehlivý odhad nákladů a přínosů plánovaných činností, aby 
bylo možné spravedlivě rozdělit náklady a přínosy procesu klimatické tranzice. Je důle-
žité, aby se občané podíleli na nákladech přechodu ke klimatické neutralitypodle svých 
finančních možností a aby z toho úměrně profitovali.

Nesprávně navržený proces klimatické tranzicepředstavuje hrozbu pro pracovní místa, 
životní podmínky a podnikání. Změny je  třeba plánovat a zavádět včas. Tento přístup 
příliš často unikal předchozím ekonomickým transformacím, což vedlo k regionální de-
gradaci a sociálnímu vyloučení. Stát a podnikatelé dosud příliš často přenášeli náklady 
a  odpovědnost za  přizpůsobení se změnám na  občany a  nevyčleňovali dostatek pro-
středků na  školení odborných pracovníků a  sociální ochranu.Neúspěchy procesu eko-
nomické transformace jsou také výsledkem přehlížení pozic sociálních partnerů a jejich 
role v tomto procesu. S ohledem na tyto zkušenosti by měla být zajištěna účast občanů 
na procesu rozhodování o tom, jak změnit klima. Spravedlivá klimatickátranzice vyžaduje 
zapojení pracovníků do procesu rozhodování o jeho realizaci na úrovni jejich společnosti 
a kvalitní sociální dialog na národní úrovni. Jedná se o přiměřené nástroje, které zvýší 
šance na inkluzivní a spravedlivou klimatickou tranzici.Bylo proto opodstatněné realizo-
vat projekt Současné výzvy participace zaměstnanců – potlačení negativních dopadů 
viru COVID-19, jehož cílem je mimo jiné, posílit účast zaměstnanců na řízení podniků.

Efektivní státní politika v oblasti klimatické transformace musí zohledňovat potřebu 
udržitelného rozvoje země, investic do  inovací a  pokročilých technologií a  zároveň 
dbát na kvalitní pracovní místa. Zvláštní pozornost vyžaduje transformace průmyslu, 
který je zdrojem hospodářského růstu, inovací a zaměstnanosti, které vyžadujíspeciali-
zované dovednosti. Dobrý stav průmyslu určuje aktivitu dalších průmyslových odvětví, 
školství čisektoru výzkumu a vývoje. Průmyslová politika by se proto měla přizpůsobit 
klimatickým cílům a zároveň vytvářet podmínky pro tvorbu kvalitních pracovních míst.
Základem spravedlivé klimatické politiky by mělo být zvýšení mezd a spravedlivé od-
měňování zaměstnanců. Evropská zelená dohoda by měla být použita jako nástroj k 
dosažení výše uvedených cílů ve zmíněném rozsahu, nikoli jako bariéra.

Klíčovou podmínkou pro realizaci transformace klimatu je účast zaměstnanců a jejich zá-
stupců na plánování a řízení změn v rámci transformace. Odborové svazy a organizace 
zaměstnavatelů jsou přirozeným a povinným partnerem v dialogu o změně klimatu. Sil-
ná role kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu je předpokladem pro spravedlivý 
přechod, protože umožňují třístrannou spolupráci při projednávání a vyjednávání řešení 
ke zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost a zaručení vysoce kvalitních pracov-
ních míst.Transformace bude probíhat na úrovni společnosti, proto musí sociální dialog 
efektivně fungovat na úrovni společnosti. Účast zástupců zaměstnanců ve správních ra-
dách společností, a tedy jejich účast na jejich řízení, může pomoct provedení restruktura-
lizačních procesů vyplývající z tranformace klimatuudržitelným a sociálně spravedlivým 
způsobem. Přístup ke klimatické transformaci založený na spolupráci a dialogu vyžaduje 
vůli a závazek vlády a zaměstnavatelů uznat výhody této formy řízení procesů. Spraved-
livá transformace musí zahrnovat budování mnohostranných partnerství a odpovědnost 
za zahrnutí sociálního dialogu do procesu transformace spočívá na veřejných orgánech 
a na úrovni společnosti – na zaměstnavateli. Kromě toho roli, kterou by měly hrát v inici-
ativách pro zapojení zaměstnanců a budování společenské podpory pro participaci za-
městnanců, hrají na podnikové úrovni odbory, které jsou zaměstnancům nejblíže a přímo 
se podílejí na životě podniku, a ve spolupráci se zainteresovanými stranami mimo podnik 
– s veřejnou správou nebo nevládními organizacemi. Zaměstnavatelské organizace by se 
měly stát popularizátory účasti zaměstnanců na řízení podniku.Sociální partnery by měly 
dostat nezbytné a logistické podpory, aby mohli ovlivňovat budování příslušných pod-
mínek pro rozvoj a fungování partnerství a participaci zaměstnanců v místním prostředí.

Stav sociálního dialogu bude hrát klíčovou roli při utváření strategií sociálních partnerů 
v rámci implementaceklimatické transformace. Mezitím současný nedostatek systémo-
vého sociálního dialogu v této záležitosti nepřispívá k pocitu společné účasti a spo-
lečné odpovědnosti za implementaci klimatické politiky.Navzdory dobré praxi nemají 
sociální partneři často přesné znalosti o plánech vlády a společností týkajících se trans-
formačního procesu a jeho fází. Rozhodnutí v oblasti energetické politiky jsou nestálá 
a dohody se provádějí. To ztěžuje formování procesu sociálně spravedlivým způsobem 
získávání podpory pro změnu klimatu.

Spravedlivá klimatická transformace musí znamenat změnu ekonomiky inkluzivním způ-
sobem, což také znamená podporu lidí v tomto procesu.Spravedlivý přechod vyžadu-
je sociální politiku, která je stejně ambiciózní jako klimatická politika. Příliš úzký rozsah 
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politiky spravedlivé klimatické tranzice, která se v současnosti vyvíjí, a nedostatek pro-
středků znesnadní čelit výzvám. Implementace Evropské zelené dohody nesmí vést k 
prohlubování regionálních a sociálních nerovností v rámci Evropské unie i v rámci samot-
ných členů. Proto je nutné zajistit adekvátní výdaje na sociální politiku včetně zaměstna-
neckých benefitů v odpovídající výši, např. odstupné, hornická placená dovolená, penze, 
podpora v nezaměstnanosti a finanční nástroje, které podporují zaměstnávání a vzdělá-
vání zaměstnanců. Je také nutné připravit vzdělávací systém na změny vyplývající z klima-
tické transformace a prostřednictvím veřejných výdajů rozvíjet sektor výzkumu a vývoje.

Evropska zelená dohoda by  měla být realizována na  základě společenské smlouvy, 
která bude mít zaměstnance v centru pozornosti. V systematickém a neustálém soci-
álním dialogu a za účasti zaměstnanců na řízení podniků by měl být vytvořen ucele-
ný rámec pro tento proces. Klimatická tranzice by měla být předvídatelná, udržitelná 
a měla by být projednána s pracovníky ve všech aspektech, které je ovlivňují. Rámec 
spravedlivého přechodu musí zajistit přiměřené zdroje, účinné plánování, prosazování 
a posilování práv pracovníků a zapojení sociálních partnerů do ekonomiky prostřed-
nictvím intenzivního sociálního dialogu. Tento rámec musí rovněž zohledňovat právní, 
institucionální a finanční prostředí pro spravedlivou změnu klimatu, a to jak na úrovni 
zemí EU, tak na úrovni podniků a domácností. Klimatická tranzice by měla být založena 
na spolehlivých analýzách povedených předem a po skočení (ex ante a ex post) a cyk-
licky sledovaných ukazatelích, aby bylo dosaženo její spravedlivosti. Sociální aspekt 
by měl být zohledněn v každé fázi, včetně doby transformace trhu práce, přizpůsobení 
vzdělání a dovedností zaměstnanců a zavedení podpůrných nástrojů pro zaměstnance 
a domácnosti. Do procesu transformace musí být začleněna záchranná síť v podobě 
sociálních štítů, aby byli občané, zejména nejzranitelnější sociální skupiny, chráněni 
před negativními dopady změn.

Opatření k zajištění dostupných dodávek energie pro občany musí účinně chránit spo-
lečnost před energetickou chudobou. V souladu s Evropským pilířem sociálních práv má 
každý právo na přístup k základním službám dobré kvality, včetně vody, hygieny, ener-
gie, dopravy, finančních služeb a služeb digitálního připojení. Lidé, kteří potřebují po-
moc, by měli být podporováni v přístupu k těmto službám. Proto jsou zapotřebí nástroje 
na podporu domácností, aby čelily rostoucím cenám energie a investovaly do energetic-
ky účinného a ekologického bydlení a řešení dopravy. Některé země již zavádějí ochranná 
opatření, ale spravedlivý rozměr klimatické tranzice vyžaduje, aby nabyly systémového 
charakteru a byly zaměřeny výhradně na lidi, kteří tento druh podpory potřebují.

Provádění Evropské zelené dohody v současnosti probíhá ve složitém hospodářském, 
sociálním a politickém kontextu. Evropská unie zažívá výrazný nárůst cen energií, který 
byl zpočátku z velké části způsoben nárůstem světových cen komodit v důsledku hos-
podářského oživení po zpomalení v důsledku pandemie COVID-19. Ruský útok na Ukra-
jinu dále zvýšil ceny energií na úroveň, kterou dělníci a podniky těžce nesou. Růst cen 
drasticky oslabuje kupní sílu pracovníků a vytváří riziko zvýšené chudoby. Ceny energií 
jsou také jedním z hlavních faktorů způsobující vysokou inflaci a zvýšení výrobních ná-
kladů, které mohou dále ohrozit pracovní místa. V tomto ohledu je situace v Evropské 
unii různorodá, ale obecně vzbuzuje obavy veřejnosti.

Měnící se podmínky pro implementaci Evropskézelené dohody vyžadují aktualizaci 
strategie Evropské unie v oblasti klimatické politiky, například pokud jde o strukturu 
energetického mixu v následujících letech, stejně jako o zdroje nutné k realizaci spra-
vedlivého rozměru klimatické tranzice. Evropská unie jako celek a  všechny země EU 
musí zajistit dodávky energie za dostupné ceny v krátkodobém i dlouhodobém ho-
rizontu. Akce EU a vnitrostátní akce v rámci tohoto procesu by měly být konzistentní 
a vzájemně se doplňovat a rovněž by měla být zajištěna solidarita akcí v rámci států 
Evropské unie. Diverzifikace směrů a zdrojů dodávek energie, investice do technolo-
gií při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti jsou prioritními aktivitami, které 
vyžadují flexibilitu při implementaci Evropské zelené dohody. Způsob utváření ener-
getického mixu v jednotlivých členských státech EU a rozhodnutí přijatá na úrovni EU 
ohledně energetické politiky EU budou určovat rozhodování podniků a tím ovlivňovat 
zaměstnanost a životní podmínky zaměstnanců, zejména v regionech, kde se soustře-
ďují těžební průmysl a výroba energie. To bude kritériem pro stanovení struktury veřej-
né podpory pro výše uvedené procesy.

Ochrana pracovních míst a kvalita života zaměstnanců musí být považována za prioritu 
v procesu transformace klimatu. Měl by být přijat plán na udržení a vytvoření pracov-
ních míst pro nízkouhlíkové hospodářství a na restrukturalizaci stávající hospodářské 
činnosti při zachování jejího pracovního potenciálu. Dosažení klimatických cílů vyža-
duje účinné nástroje na podporu pracovníků a podniků v procesu klimatické tranzice 
s cílem snížit riziko ztráty zaměstnání, sociálního vyloučení a  konkurenceschopnosti 
podniků. Zaměstnancům a jejich rodinám by se mělo pomáhat adaptovat se na fungo-
vání v nízkoemisní ekonomice a v maximální možné míře zajistit jejich potřeby a zájmy. 
Zaměstnanci musí mít k dispozici znalosti a finanční podporu, která jim umožní přizpů-
sobit se změnámi v jejich soukromém životě. Velká pozornost by měla být věnována 
vzdělávání a efektivnímu zvyšování kvalifikace pracovníků potřebných na trhu práce v 
nízkouhlíkové ekonomice. Nejslabší sociální skupiny musí být v procesu změny klimatu 
chráněny prostřednictvím účinných systémů sociální podpory.

Je třeba zdůraznit, že transformace klimatu není jediným procesem, který v současnosti 
probíhá. Změny na trhu práce vyplývající z digitalizace a automatizace, nové formy pra-
covního výkonu ovlivňují pracovní podmínky zaměstnanců a sociální dialog. Sociální 
partneři musí být zapojeni do procesu utváření těchto změn a musí být schopni zastu-
povat své členy, aby jim neustálým budováním jejich potenciálu zaručili přínosy výše 
uvedených procesů. To vyžaduje investice do znalostí a dovedností zástupců zaměst-
nanců a podniků, silné sítě spolupráce mezi organizačními úrovněmi a zúčastněnými 
stranami. Efektivita činnosti sociálních partnerů a zástupců zaměstnanců v orgánech 
společnosti vyžaduje zapojení jejích členů a získání sociální podpory pro formulované 
postuláty (na závodní, regionální i celostátní úrovni), včetně zaměstnanců z podniků, 
kde nejsou odbory, a  z  nově vzniklých společností a  průmyslových odvětví. Odbory 
jsou proto v kontextu klimatické transformace v obtížné pozici. Na jedné straně se musí 
starat o ochranu práv pracujících, na druhé straně transformace odvětví hospodářství 
může vést k likvidaci pracovních míst a tím ke snižování počtu jejich členů. Odbory pro-
to musí vypracovat strategie, které jim umožní udržet jejich počet, a to i sdružováním 
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zaměstnanců nově vzniklých podniků. Klimatickou tranzici lze chápat jako příležitost 
pro odbory ke zvýšení členské základny a změně její struktury. To však vyžaduje zna-
lostní kapitál a zdroje věnované sdružování činností a jejich výsledek je nejistý.

Kapitola II

Sociální dialog a účast zaměstnanců na řízení podniku přispívají k společensky odpo-
vědnému vedení podniku. Tito zvyšují transparentnost procesů a konzistenci přijíma-
ných rozhodnutí a tím i jejich společenskou akceptaci. Praxe ukazuje, že činnost odbo-
rů ve firmě je  nejefektivnější formou zastupování zájmů zaměstnanců. Bohužel stav 
sociálního dialogu v mnoha zemích je poměrně slabý. Vláda často neuznává odbory 
a  jiné formy zastupování zaměstnanců, ne vždy zaujímá k odborům příznivý postoj 
a neplní svou povinnost vést sociální dialog, což lze vidět na příkladech existujících v 
ekonomice. Vzniku a působení odborů v mnoha případech brání právní překážky nebo 
odpor zaměstnavatelů. Propuknutí pandemie COVID-19 vytvořilo další riziko svévol-
ných rozhodnutí ze strany státu a podniků, zhoršilo kvalitu sociálního dialogu v mnoha 
zemích EU, omezilo pracovní a odborová práva a zvýšilo rozsah nedodržování pracov-
něprávních předpisů.

Účast zaměstnanců (chápáná jako zapojení zaměstnanců do rozhodovacího procesu 
ve společnosti a jejich účast na řízení) má především podobu účasti zástupců zaměst-
nanců na dialogu se zaměstnavatelem a v tripartitních institucích sociálního dialogu. 
Právo na informace je základní a klíčovou formou účasti zaměstnanců na řízení společ-
nosti a kontaktu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které je základem účasti zaměst-
nanců na řízení a všech kolektivních akcí zástupců zaměstnanců. Zaměstnancům nebo 
jejich zástupcům musí být zaručeno včasné informování a  konzultace v případech 
a za podmínek stanovených právem EU a vnitrostátními zákony a praxí. Zaměstnanci 
a zaměstnavatelé nebo jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vni-
trostátními právními předpisy a  praxí právo sjednávat a  uzavírat kolektivní smlouvy 
na příslušných úrovních a podnikat kolektivní aktivity, včetně stávek, na obranu svých 
vlastních zájmů. Účast zaměstnanců na  řízení podniku vyžaduje konzultace zaměst-
nanců při strategických rozhodnutích a mechanismy, které zajišťují efektivní tok infor-
mací o fungování společnosti.

Efektivní formou účasti zaměstnanců na řízení společnosti je účast zástupců zaměst-
nanců v orgánech společnosti: dozorčí radě a  představenstvu. Účast zaměstnanců 
na  řízení znamená, že zaměstnanci mohou prostřednictvím svých zástupců v orgá-
nech společnosti spolurozhodovat o její činnosti. Zaměstnanci volí nebo jmenují své 

zástupce do  statutárních orgánů společnosti, jako je  představenstvo nebo dozorčí 
rada, kteří se účastní jednání statutárních orgánů a ovlivňují řízení společnosti.

Participace zaměstnanců není často používanou formou řízení společnosti. Mezi za-
městnanci a podnikateli i ve společnosti je nedostatek znalostí o tomto způsobu řízení 
společnosti. Nízká míra využití participace zaměstnanců vyplývá ze složitých právních 
a historických podmínek, podle kterých může fungovat ve společnostech se specific-
kou formou vlastnictví (např. vzniklých v procesu privatizace státních podniků). Zá-
stupci zaměstnanců v orgánech společností působí zpravidla ve státních subjektech, 
méně často v soukromých. Ustanovení je obtížné prosadit, neboť zaměstnavatelé se 
zdráhají spolupracovat se zástupci zaměstnanců, nevidí je v manažerské roli, porušují 
ustanovení upravující účast zaměstnanců, včetně práva zaměstnanců volit a odvolávat 
člena představenstva a dozorčí rady. Zdráhají se také organizovat volbu zástupců za-
městnanců do orgánů společností, omezují počet zástupců a ztíží jim práci například 
omezováním přístupu k informacím. Na  druhou stranu zástupci zaměstnanců, kteří 
působí v orgánech společnosti mají ztíženou roli, protože ne vždy jsou schopni poskyt-
nout ostatním zaměstnancům plné informace, zatímco při řízení společnosti mohou 
zohlednit všechny potřeby zaměstnanců. To ovlivňuje hodnocení práce zástupců za-
městnanců v orgánech společnosti a podporu, kterou dostávají od zaměstnanců při 
této formě zastupování jejich zájmů.

V soukromých společnostech téměř nikdy neexistuje účast zaměstnanců na  řízení 
a  odbory jsou velmi vzácné. To  je  ovlivněno mimo jiné formou vztahu zaměstnava-
tel – zaměstnanec s dominantní rolí zaměstnavatele, a také mírou respektování práv 
zaměstnanců. Například v Polsku se účast zaměstnanců na řízení podniků vyskytuje v 
malém počtu společností, které v minulosti prošly vlastnickou transformací (ze státní 
na veřejnou společnost) a se zahraničním kapitálem. Ve Španělsku se však s touto for-
mou můžeme setkat i ve státních společnostech a veřejných institucích.

Malý rozsah uplatnění participace zaměstnanců a znalostí o této formě řízení společ-
nosti mimo jiné znesnadňuje budování kontaktní sítě mezi lidmi, kteří se na této formě 
řízení společnosti podílejí za účelem výměny znalostí a osvědčených postupů. Ome-
zuje se tak tlak na zaměstnance, aby se zvyšovala role této formy zastupování zájmů 
zaměstnanců v rozhodovacích procesech ve firmě a aby zaměstnavatel chápal výhody, 
které z toho plynou. Informace o rozsahu uplatnění této formy v ekonomice jsou také 
vzácné. Nejčastěji jsou to odbory, které podporují řízení společnosti za účasti zaměst-
nanců a vytvářejí kontaktní síť zástupců zaměstnanců v orgánech společnosti.

Participace pracovníků je formou demokracie ve společnosti, a proto je užitečným ná-
strojem pro spravedlivé provádění klimatické transformace. Pomáhá zaměstnancům 
získat znalosti o změnách, umožňuje jim ovlivňovat způsob jejich implementace, a tím 
je snadněji přijímat, zvyšuje odpovědnost zaměstnanců za úspěšnost podnikání firmy 
a odpovědnost zaměstnavatele za blahobyt zaměstnanců, čímž se buduje společenská 
odpovědnost podníků a její udržitelný rozměr. Výsledkem je lepší kvalita rozhodnutí, 
efektivita implementace procesů a  jejich udržitelnost. Výhodou participace zaměst-
nanců je, že umožňuje lepší tok informací a tím využití potenciálu společnosti a záruku 
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kontinuity v procesech řízení. Participace zaměstnanců se odráží ve fungování komu-
nity, ve které se podnikatelská činnost odehrává, díky čemuž systémové procesy získá-
vají lidský rozměr. Tato forma řízení společnosti vytváří možnost zohlednit zájmy všech 
aktérů klimatické tranzice, tedy aby nikdo nebyl v praxi opomíjen. Zaměstnavatelům 
proto stojí za  námahu vidět výhody větší účasti zaměstnanců na  řízení společnosti, 
zejména v kontextu přizpůsobení se klimatickým požadavkům vyplývajícím z Evropské 
zelené dohody.

Účast zaměstnanců je  formou zastoupení zaměstnanců na  úrovni společnosti, která 
se liší od odborů nebo rad zaměstnanců. Formy se liší v závislosti na předpisech, ro-
lích a jurisdikcích. Na participaci zaměstnanců by se mělo pohlížet v kontextu sociální-
ho dialogu jako na způsob, jak realizovat sociální rozměr ekonomické aktivity v rámci 
společnosti.

Činnost sociálních partnerů i zástupců zaměstnanců v orgánech společností probíhá 
v institucionálním prostředí, které je  individuálně utvářeno pro danou zemi, ale jsou 
mezi nimi patrné podobnosti. Institucionální prostředí je důležité pro fungování všech 
forem sociálního dialogu, ale klíčovými faktory jsou osvědčené postupy a  vůle za-
pojit sociální partnery (a zástupce zaměstnanců v případě participace zaměstnanců) 
do rozhodovacího procesu. S přihlédnutím k rozsahu kolektivního vyjednávání je tře-
ba uznat, že šíření sociálního dialogu v Evropské unii ve všech jeho podobách má 
vážné problémy. Zvláště nízká kvalita dialogu je patrná v zemích střední a východní 
Evropy, a  to  jak na národní, tak na úrovni společnosti. Potvrzuje to Evropská komise 
v dokumentech Evropského semestru, procesu ekonomického řízení v Evropské unii. 
Pokud si všimneme příkladů dobré praxe, tak je  to  spíše v rámci sociálního dialogu 
než v participaci zaměstnanců na řízení společností. Jednou ze zmíněných překážek 
ve fungování sociálního dialogu je  odmítání zaměstnavatelů a  vlády uznat odbory 
a  jiné formy zastupování zaměstnanců a také neochota zapojit se do sociálního dia-
logu. Velkým problémem je nedostatek vůle zaměstnavatelů vytvářet zaměstnavatel-
ská sdružení a zapojovat se do jejich struktur, proto se odbory potýkají s nedostatkem 
reprezentativního partnera z řad zaměstnavatelů pro vedení sociálního dialogu. Tuto 
situaci je těžké změnit. Pobídky, jako jsou daňové úlevy, nezvyšují potenciál organizací 
zaměstnavatelů a jejich zapojení do sociálního dialogu. To znesnadňuje rozvoj kultury 
sociálního dialogu a posílení jeho role v rozhodovacích procesech, a to jak na úrovni 
společnosti, tak na úrovni ekonomické. Zdá se tedy, že významná je role státu a institu-
cí EU, které by měly prosazovat sociální dialog jeho adekvátní implementací a očekávat 
jeho vedení např. v ekonomice, upřednostňováním společností s kolektivními smlou-
vami, např. ve veřejných zakázkách nebo prostřednictvím certifikačního systému.

Sociální partneři mají řadu potenciálů, které mohou využít v procesu transformace kli-
matu. V případě odborů síla pramení ze schopnosti organizovat zaměstnance, práv-
ního postavení a potenciálu ovlivňovat podobu veřejné debaty. Úroveň odborové or-
ganizace je důležitá pro posouzení potenciálu odborů pro vedení sociálního dialogu, 
v praxi ji však neurčuje. Vliv odborů do  značné míry závisí na  kultuře a  tradici dané 
země v oblasti sociálního dialogu, ale také na  schopnosti mobilizovat společnost k 
podpoře jejích požadavků. Menší rozsah odborové organizace, kterému čelí odborové 

organizace z některých zemí, neznamená, že je nemožné být efektivní. Existují příkla-
dy odborových organizací, které ukazují, že právě schopnost budovat sociální podpo-
ru na základě důvěryhodnosti činí realizaci postulátů efektivní. Sociální opora vzniká 
především přebíráním témat důležitých z hlediska společnosti, tedy nejen přímo sou-
visejících s pracovněprávními vztahy. Účast na životě komunity usnadňuje odborům 
přístup ke znalostem o problémech a názorech a budování komunity. V mnoha zemích 
mají odbory politickou moc ovlivňovat státní politiku. To může vyplývat ze zákonných 
pravomocí účastnit se rozhodovacího procesu například prostřednictvím veřejných 
konzultací nebo neformálním ovlivňováním rozhodnutí. V mnoha zemích navíc počet 
členů odborů nebo organizací zaměstnavatelů a  rozsah pokrytí kolektivními smlou-
vami představuje argument, který posiluje sílu veřejně vyjádřených názorů. Sociální 
partneři mají také možnost utvářet veřejné mínění zahájením mediální kampaně, dis-
kusí, vyjadřováním svých názorů a názorů odborníků. V případě odborů mohou být 
cestou k ovlivnění rozhodovacího procesu i kolektivní aktivity jako demonstrace, blo-
kády a stávky.

Existuje řada mezinárodních dokumentů, které se týkají jak sociálního dialogu, tak par-
ticipace zaměstnanců, a  výzvy v tomto ohledu sílí. Kromě úspěchů Mezinárodní or-
ganizace práce, například Agendy 2030 Organizace spojených národů2, přijaté v roce 
2015, jako jeden z cílů udržitelného rozvoje (8) naznačuje hospodářský růst a důstojnou 
práci. Důstojná práce v praxi znamená mimo jiné kvalitní práci ve společnosti, která re-
spektuje práva zaměstnanců, je spravedlivě ohodnocená a nediskriminační v žádném 
ohledu, včetně mezd. Hospodářský růst by měl být zase udržitelný, což také zname-
ná spravedlivé sdílení plodů hospodářského růstu. Výše uvedené prvky jsou těžištěm 
činnosti odborové organizace. Kromě toho je  dalším z  cílů Agendy (16) podporovat 
mírovou a inkluzivní společnost a budovat efektivní a odpovědné inkluzivní instituce 
na všech úrovních. Konkrétně jde o rozvoj efektivních, odpovědných a transparentních 
institucí a  zajištění inkluzivního a  participativního rozhodovacího procesu na  všech 
úrovních. To je třeba chápat jako činnost sociálních partnerů v rámci sociálního dialogu.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) také zdůrazňuje význam so-
ciálního dialogu jako řešení k překonání výzev spojených se klimatickou transformaci.

Slezska deklarace o  solidaritě a  spravedlivém přěchodu přijatá hlavami států a  vlád 
na konferenci OSN o změně klimatu v Katovicích (COP 24 v roce 2018) naznačuje, že 
„strany potvrzují, že imperativem spravedlivého přechodupracovní síly je  vytvoření 
podmínek pro důstojnou práci a kvalitních pracovních míst. Deklarace rovněž zdůraz-
ňuje význam participativního a  reprezentativního procesu sociálního dialogu, který 
zahrnuje všechny sociální partnery s cílem podporovat vysokou míru zaměstnanosti, 
přiměřenou sociální ochranu, pracovní standardy a blahobyt pracovníků a jejich komu-
nit při vytváření politik v oblasti klimatu na národní úrovni.

2 https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja



1716

Nadto Evropský pilíř sociálních práv3, dokument Evropské unie schválený Evropským 
parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí, odkazuje na sociální dialog. 
V bodě 8. Sociální dialog a sociální zapojení zaměstnanců naznačily, že by se sociální 
partneři měli konzultovat o vývoji a provádění hospodářské a sociální politiky. Doku-
ment potvrzuje, že zaměstnanci nebo jejich zástupci mají právo být informováni a včas 
vyjadřovat své názory na záležitosti, které se jich týkají. Podle Pilíře by mělo být pod-
porováno vyjednávání a  uzavírání kolektivních smluv o  záležitostech, které se týka-
jí sociálních partnerů. Mimo to  je důležité podporovat potenciál sociálních partnerů 
a podporovat sociální dialog. Jde o další dokument EU, kromě Smlouvy o fungování Ev-
ropské unie4 a Listiny základních práv Evropské unie5, který se týká sociálního dialogu.

Výše uvedené naznačuje, že sociální dialog by měl hrát klíčovou roli v procesu klimatic-
ké tranzice. Oslabení sociálního dialogu pozorované v mnoha zemích však představuje 
hrozbu pro spravedlivý rozměr klimatické tranzice a demokratizaci provádění Evropské 
zelené dohody. V procesu dosahování cílů Evropské zelené dohody je v omezené míře 
využívána participace zaměstnanců na řízení společnosti a institucionální sociální dialog. 
Na podnikové úrovni je účast zaměstnanců na procesu změny klimatu většinou zane-
dbatelná. Zaměřuje se především na velké, výrobní podniky. Je však třeba si uvědomit, 
že ve struktuře ekonomiky EU tvoří velkou část mikro a malé podniky, ve kterých zpravi-
dla nefungují odbory. Kromě toho má malý počet společností na úrovni ekonomiky EU 
strategii změny klimatu a ochrana zaměstnanců před negativními důsledky klimatické 
tranzice v tomto případě musí probíhat prostřednictvím řešení vyvinutých v rámci soci-
álního dialogu na národní úrovni. V zemích, kde jsou podmínky sociálního dialogu nízké 
a stále existují formální překážky v práci, se odbory potýkají s obtížemi účinně ovlivňovat 
rozhodovací proces o  klimatické tranzici, včetně jeho principů a  obsahu strategických 
dokumentů. Veřejné konzultace jsou často jen zdání, trvají krátce a  nekončí dohodou 
o obsahu dokumentů. Stává se také, že sociální partneři jsou z konzultačního procesu 
vynecháni a dokumenty jsou zasílány pouze nevládním organizacím.

Proces transformace na nízkoemisní ekonomiku bude výsledkem ekonomických procesů 
a technologických změn, ale do značné míry také politických rozhodnutí, která vytvá-
řejí právní rámec a určují směr změn. Začlenění sociálního dialogu do tohoto procesu 
je  proto důležité z  pohledu lidí, kteří jsou zastoupeni sociálními partnery. V současné 
době je většina iniciativ podnikaných odborovými svazy v oblasti transformace klimatu 
realizována na národní úrovni a má systémový charakter, ačkoli existují i   iniciativy, které 
transformaci provádí na úrovni společnosti. Postupem času budou v praxi dopady trans-
formace stále více patrné na úrovni společnosti a právě zde se soustředí aktivita sociál-
ních partnerů. Je patrné, že sociální partneři navzdory výše popsaným překážkám nejen 
reagují na existující výzvy spojené s klimatickou tranzici, ale snaží se také aktivně ovlivňo-
vat podobu tohoto procesu, a to jak na úrovni plánování tranzice, tak i její realizací, s tím, 
že by měla být vedena s ohledem na proces zajištění zaměstnanosti.

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019–2024/economy-works-peo-
ple/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_pl

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=celex%3A12012E%2FTXT
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

To má podobu průběžných činností nebo strukturovaných strategií. K tomuto účelu se 
sociální partneři snaží využít jak kompetencí vyplývajících ze zákona platného v dané 
zemi, tak schopnosti ovlivňovat podobu veřejné debaty o klimatické tranzici. Jde o ovliv-
ňování názorů odborníků a  veřejnosti např. pořádáním či účastí na  mediálních akcích 
a konferencích, provozováním aktivit prostřednictvím tradičních i elektronických médií 
(písemných či obrazových), vytvářením kampaní na popularizaci názorů, pořádáním de-
monstrací. Uvedená činnost vyžaduje znalosti a zkušenosti sociálních partnerů, finanční 
zdroje a spolupráci se subjekty, které se zmíněnými oblastmi zabývají.

Sociální partneři by měli nadále podporovat své členy, aby se podíleli na utváření kli-
matické transformace, například tím, že budou informovat své členy a budou pracovat 
na zvyšování povědomí o výzvách souvisejících s procesem klimatické transformace, 
ale také tím, že od nich budou získávat zpětnou vazbu na tato témata a jejich potřeby. 
Silné zapojení členů organizace do procesu utváření přechodu zvyšuje mandát jejich 
zástupců v rámci sociálního dialogu a účasti zaměstnanců na řízení společnosti a může 
také přispět k implementaci systému spravedlivého přechodu.

Sociální partneři se shodují, že komunity regionů procházejících klimatickou transfor-
mací by měly být zapojeny do přípravy přechodového plánu. Zásadní je, aby – před 
realizací činností v tomto procesu, jako je likvidace nebo restrukturalizace společnosti 
– byly připraveny investice na udržení a vytvoření nových pracovních míst, možnosti 
rekvalifikace a systém sociální ochrany (preventivní). Na spravedlivý přechod ke klima-
tické neutrality je nutné co nejdříve připravit právní, institucionální a finanční prostředí 
na úrovni státu, regionu, společností i domácností. Sociální dialog a účast zaměstnanců 
na řízení společností jsou potřebné v každé fázi a na každé úrovni přechodu (národní, 
regionální a podniková úroveň). Místní zainteresované strany by měly být informovány 
o podrobnostech tohoto procesu a jeho rámec by měl být široce stanoven, aby se mohl 
přizpůsobit změnám souvisejícím například se vzděláním nebo volbou povolání.

Pokud jde o postoj odborů k Evropské zelené dohody, poukazují především na sociální 
a ekonomická rizika této strategie, realitu přijatého tempa změn v kontextu složitosti 
klimatické transformace a výzev spojených s tímto procesem. I přes všeobecnou ak-
ceptaci opatření na ochranu životního prostředí a tím i zlepšování zdravotních a život-
ních podmínek zaměstnanců jsou odborové svazy přesvědčeny, že finanční a sociální 
dopady realizace klimatické politiky na životní podmínky občanů a technické možnos-
ti nebyly dosud řádně odhadnuty. Očekávají negativní dopad procesu změny klima-
tu na růst životních nákladů (ceny zboží a služeb), vysoké náklady na samotný proces 
transformace (osobní investice občanů států vyplývající z nutnosti přizpůsobit se pře-
chodu: termomodernizace bytu, průběžné vytápění, získání kvalifikace nutné pro od-
bornou činnost v nízkoemisním hospodářství). Naznačují potenciálně negativní dopad 
transformace klimatu na trh práce (míra nezaměstnanosti, podmínky zaměstnanosti, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ekonomickou a sociální situaci regionů nejvíce 
ohrožených přechodem (stejně jako chudoba a sociální vyloučení) a konkurenceschop-
nost zemí (potenciální zhoršení). Klimatická politika EU podle nich povede ke ztrátě 
konkurenceschopnosti produktů EU, zejména v přechodné fázi, s výrazným zvýšením 
životních nákladů občanů EU. Klimatická politika Evropské unie bude mít podle jejich 
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názoru negativní důsledky pro celou ekonomiku EU, i když vyspělejší země, které jsou 
klimatickou politikou zvýhodněny, na  tom budou lépe. Zástupci zaměstnanců jsou 
zpravidla pro co největší zmírnění trajektorie klimatické tranzice a zároveň pro zvýšení 
výdajů na omezení jejích sociálních důsledků. Vyzývají k zajištění energetické bezpeč-
nosti zemí a přípravě ochranných nástrojů pro zaměstnance a podniky. Signalizují, že 
dynamická cesta změny klimatu zvýší sociální opozici vůči politice EU v oblasti klimatu 
kvůli rychlému nárůstu životních nákladů občanů. Požadují také změny v energetické 
politice Evropské unie a opatření na úrovni EU, která ochrání trh EU před zbožím a služ-
bami vytvořenými bez zohlednění nákladů na životní prostředí a dodržování lidských 
a pracovních práv.

Na druhé straně se organizace zaměstnavatelů zaměřují na právní a organizační pře-
kážky při realizaci klimatické tranzice. Poukazují na, podle jejich názoru, vysoké podni-
katelské náklady, které omezují možnost investovat do adaptace na nízkoemisní eko-
nomiku a také na složité administrativní postupy při využívání veřejných prostředků. 
Kromě toho poukazují na deficit zaměstnanců. Stejně jako odbory požadují změny v 
energetické politice Evropské unie s cílem minimalizovat náklady na hospodařskou čin-
nost. V současné době jsou největšími problémy pro podnikatele ceny energií, zboží 
a služeb a obtížný přístup k materiálům v důsledku přerušení dodavatelských řetězců. 
Tyto překážky omezují možnosti realizace klimatické transformace a zároveň ji nutí k 
tomu, aby odpovídajícím způsobem přizpůsobila hospodářskou činnost.

Příklady rolí, které mohou sociální partneři hrát v dialogu o spravedlivém přechodu ke 
klimatické neutrality:

 » na  úrovni společnosti – odsouhlasení konkrétních, časově omezených plánů 
na snížení emisí pro celou společnost, například prostřednictvím investic do vy-
tváření důstojných pracovních míst, rekvalifikace a udržení pracovníků, školení, 
poskytování životního minima pro pracovníky odcházející do důchodu a investic 
do místní komunity. Informování zaměstnanců a zajištění toho, aby je zaměstna-
vatel informoval.

 » na úrovni průmyslového odvětví – podpora ambiciózních cílů politiky v oblasti 
klimatu, zaměstnanosti a spravedlivého přechodu, jakož i investice do odvětvo-
vé spolupráce při vývoji a šíření zelených technologií a znalostí; trvání na sociál-
ním dialogu zástupců vnitrostátních a regionálních orgánů.

 » na regionální a celostátní úrovni – aktivní role při formulování a provádění kli-
matické politiky, která zohledňuje spravedlivý přechod, aktivní trh práce a po-
litiky sociální ochrany, jakož i veřejné investice do odborné přípravy a vzdělávání 
a udržitelné infrastruktury, která je podporuje. Postulování informací a veřejné 
debaty o procesu klimatické transformace.

Vybrané prvky SWOT analýzy (silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby) klimatické 
transformace provedené v rámci projektu (pro země v něm zastoupené):

Silné stránky:

 9 kvalitní personál, vzdělaný a zkušený,

 9 relativně velká role průmyslu v ekonomikách projektových zemí s potenciálem 
restrukturalizace za účelem přizpůsobení se nízkoemisní ekonomice a inovacím,

 9 směřování politiky EU v oblasti politiky v oblasti klimatu a  fondů EU určených 
na přechod ke klimatické neutralitě,

 9 stávající struktury pro sociální dialog.

Slabé stránky:

 9 nízká kvalita sociálního dialogu v mnoha zemích, jak na  národní, průmyslové 
i podnikové úrovni,

 9 malý počet zaměstnavatelů, kteří využívají účasti zaměstnanců na  řízení spo-
lečností a vykonávají podnikatelskou činnost v souladu s principy společensky 
odpovědného podnikání,

 9 neadekvátní výdaje na veřejné služby a platy zaměstnanců veřejného sektoru, 
klíčové pro realizaci spravedlivé dimenze klimatické transformace,

 9 neoptimální účast žen na trhu práce, neustálé platové rozdíly,

 9 potíže s mobilitou pracovníků, jak mezi sektory, tak teritoriálně,

 9 nízké příjmy velké skupiny občanů, které ztěžují pokrytí nezbytných výdajů 
na adaptaci na novou, nízkoemisní ekonomiku,

 9 omezená veřejná diskuse o způsobu a nákladech realizaceklimatického přechodu,

 9 pouze malý počet lidí má znalosti o Evropské zelené dohodě, tzn. je omezena 
na odborníky a lidi zapojené do procesu vytváření rámce pro změnu klimatickou 
transformaci.

Šance:

 9 investice do technologií vytvářejí možnost zvýšení technologického pokroku pod-
niků, zvýšení jejich inovací, udržení konkurenceschopnosti a získání nových trhů,

 9 rozvoj nových sektorů ekonomiky a modernizace těch stávajících,

 9 zlepšení kvality životního prostředí a  tím i  lepšího zdraví občanů a  snížení 
nákladů na zdravotní systém v důsledku léčby nemocí způsobených znečištěním 
životního prostředí,

 9 zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 9 možnost změny počtu odborů v souvislosti se vznikem společností v nových 
odvětvích hospodářství.
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Nebezpečí:

 9 předpoklady Evropské dohody se ukáží jako nedostatečné pro měnící se sociál-
ní, ekonomické a politické podmínky,

 9 neúčinný sociální dialog o  transformaci klimatu (nevyužití znalostí sociálních 
partnerů) bude mít za následek chybějící sociální rozměr tohoto procesu, neso-
ulad podpůrných nástrojů s potřebami zaměstnanců a společností, nárůst rozsa-
hu sociálních nepokojů a odmítání myšlenek na transformaci klimatu,

 9 proces transformace klimatu zvýší nezaměstnanost, chudobu a  sociální vylo-
učení,

 9 neefektivní využívání potenciálu zaměstnanců bude mít za  následek jejich 
ztrátu a zhoršení životních podmínek zaměstnanců a jejich rodin,

 9 nepřizpůsobení tempa klimatické transformace přizpůsobivosti zaměstnanců 
a  podniků znemožní její efektivní realizaci, což následně ohrozí ekonomickou 
prosperitu, pracoviště a sociálně spravedlivý rozměr transformace,

 9 nová pracovní místa budou nekvalitní,

 9 nedostatečné znalosti podnikatelů o tom, jak provést proces adaptace podni-
ku na provoz v nízkoemisní ekonomice, znesnadní další podnikatelskou činnost 
a udržení pracovních míst,

 9 investování sil a zdrojů do transformačního procesu bude obtížně sladit se za-
chováním současné konkurenceschopnosti podniků a zaměstnanosti,

 9 nejistota ohledně mezinárodní politické situace a vývoje bude bránit dosažení 
energetické bezpečnosti a přístupu k cenově dostupné energii pro společnosti 
a zaměstnance,

 9 náklady na klimatickou transformaci překročí předpokládanou úroveň financo-
vání EU, stejně jako veřejné a soukromé příležitosti,

 9 ekonomickésektory, které jsou v současnosti zodpovědná za ekonomický růst, ne-
budou efektivně nahrazena novými – poskytováním konkurenčních výhod a pra-
covních míst, což má za následek nárůst nezaměstnanosti, migraci obyvatelstva 
a degradaci regionu (neefektivní realizace plánů spravedlivého přechodu),

 9 inovační potenciál současného těžebního sektoru, energetického strojírenství 
a elektromechanického průmyslu a jejich zaměstnanců bude ztracen v důsledku 
jejich profesní deaktivace nebo zaměstnání s nižšími kvalifikačními požadavky v 
zemi nebo ekonomické emigrace (dopad na konkurenceschopnost země na me-
zinárodní scéně),

 9 snížení odborové činnosti v důsledku snižování počtu pracovních míst a potíží 
s odborovou organizací zaměstnanců v nově založených společnostech zhorší 
kvalitu sociálního dialogu.

Kapitola III

Doporučení
Doporučení se týkají široké škály otázek, jak organizace přechodu ke klimatické neu-
trality, tak posílení role sociálního dialogu a účasti zaměstnanců na řízení společností 
v tomto procesu. Doporučení jsou určena odborům, podnikatelům a jejich organiza-
cím, ale i vládám států a orgánům Evropské unie. Na doporučení je třeba nahlížet s při-
hlédnutím k národním potřebám a rozdílům ve formální organizaci sociálního dialogu 
a praxi v dané oblasti. V některých zemích budou důležitým aspektem předpisy, které 
formují právní základy sociálního dialogu a participace zaměstnanců, bez nichž nelze 
očekávat jejich implementaci. Osvědčené postupy by se měly rozvíjet v jiných zemích, 
protože role sociálních partnerů v ekonomice je více respektována a kultura dialogu 
je na vyšší úrovni. V jiných zemích je třeba rozvíjet osvědčené postupy, protože role so-
ciálních partnerů v ekonomice je více respektována a kultura dialogu je na vyšší úrovni.

Rámce pro spravedlivou klimatickou transformaci:
1. V sociálním dialogu je nutné vybudovat společenskou dohodu o tom, jak provést 

spravedlivou klimatickou transformaci se zásadní rolí a odpovědností státu za její 
průběh. Přechod ke klimatické neutrality je složitý proces a podmínky pro jeho re-
alizaci se mění, takže rozvoj společenského a politického konsenzu na principech 
přechodu by snížil nejistotu zaměstnanců a podnikatelů ohledně budoucích po-
litických rozhodnutí v této otázce. Je dobrou praxí uzavřít sociální smlouvu mezi 
sociálními partnery a vládou o spravedlivé klimatické transformaci. Taková spole-
čenská smlouva se zásadními principy a závazky by byla ve skutečnosti základním 
kamenem dialogu o přechodu. Neexistuje žádný univerzální model pro přechody. 
Plány musí být individuální, jejich podstatou musí být ochrana pracovních míst, 
důstojné zaměstnání a vzdělávací politika. Rovněž by měl být uplatňován indivi-
duální přístup ke každé společnosti a zaměstnanci.

2. Dobrou praxí je zřídit na vládní úrovni (např. na ministerstvu) rozhodovací jednot-
ku, která se zabývá problematikou spravedlivého přechodu.
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3. Úloha sociálního dialogu na vnitrostátní, územní, odvětvové a podnikové úrovni 
by měla být posílena jeho uvedením do souladu s ustanoveními o sociálním dia-
logu o klimatu.

4. Instituce sociálního dialogu by měly být účinné využívány při řízení ekonomických 
procesů implementace Zelené dohody pro Evropu. Tam, kde je to nutné, by měly 
být odstraněny právní překážky zakládání a fungování odborů a účasti zaměstnan-
ců na řízení podniků. Kromě toho by měla být posílena kontrola dodržování záko-
na. Posílena by  měla být i  kontrola dodržování zákona. Dobře fungující sociální 
dialog a silný systém sociální ochrany mohou přispět k tomu, že pracovníci budou 
transfrmaci klimatu považovat spíše za  příležitost, než za  hrozbu. Řízení společ-
ností formou participace zaměstnanců, kdy jsou zástupci zaměstnanců členy řídí-
cího orgánu společnosti, může proces přechodu usnadnit lepším tokem informací 
a sladěním činností a zvýšit tak jeho účinnost.

5. V rámci sociálního dialogu by  měly být vytvořeny nástroje trhu práce a  sociální 
ochrany, které budou důsledně uplatňovány a jejichž účinnost bude monitorová-
na (demokraticky společně vytvořené plány spravedlivého přechodu ke klimatické 
neutrality). Součástí přechodu musí být opatření pro boj s chudobou, včetně ener-
getické chudoby a chudoby pracujících. Musí být doprovázena iniciativami.

6. Společně se sociálními partnery by měly být připraveny nové specializace regionů, 
na které se bude soustředit transformace klimatu, aby se vytvořil jejich nový roz-
vojový potenciál.

7. Je  třeba dbát na kvalitu zaměstnání v ekonomice, včetně omezování mzdových 
rozdílů a dalších forem diskriminace na trhu práce. Kvalitní pracovní místa se musí 
stát rámcem pro přechod pracovníků mezi sektory hospodářství a aktivaci ekono-
micky neaktivních osob v rámci provádění Evropské zelené dohody (činnosti sou-
visející s aktivitou na trhu práce, podmínění spravedlivé klimatické transformace).

8. Aktivity zaměřené na ženy v energetickém přechodu by měly být holistické pova-
hy a měly by zahrnovat oblasti vzdělávání, trhu práce, infrastruktury a opatření ke 
změně společenských norem. Musí být překonány institucionální problémy souvi-
sející se slabostí veřejných služeb a musí být snížen rozsah nedodržování pracov-
něprávních předpisů v ekonomice.

9. Hlas žen na téma klimatické tranzice musí být zohledněn, a to i tím, že je zapojíme 
do rozhodovacích procesů a budeme je motivovat k činnosti. Je třeba identifikovat 
výzvy a příležitosti pro ženy v procesu klimatické tranzice a zajistit, aby k ním byly 
spravedlivé.

10. Dosažení klimatické tranzice spravedlivým a inkluzivním způsobem vyžaduje zvý-
šené veřejné investice do veřejných služeb, včetně rozpočtů na celoživotní vzdělá-
vání a pedagogické pracovníky i spravedlivé odměny. Jako klíč k úspěchu procesu 
změny klimatu by se měly zlepšit podmínky zaměstnanosti ve veřejné správě a ve-
řejných službách.

11. Neexistuje žádná ztráta, pokud jde o sociální důsledky pandemie COVID-19, která za-
tížila společnost z hlediska financí a zdraví. Veřejná politika musí zohledňovat dopa-
dy pandemie COVID-19 prostřednictvím adekvátních investic do veřejných služeb.

12. Spravedlivý přechod ke klimatické neutrality musí zahrnovat přípravu průmyslové 
strategie, která je zaměřena na ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí a po-
skytuje vysoce kvalitní pracovní místa.

13. Mělo by se usilovat o to, aby se při výrobě energie a produktů mimo Evropskou 
unii dodržovala lidská práva, práva pracovníků a ochrana životního prostředí, a v 
případě potřeby zrušit přístup na trh EU.

14. Politiky EU a vnitrostátní politiky jako součást spravedlivé klimatické tranzice musí 
zajistit, aby společnosti a zaměstnanci měli přístup k cenově dostupné energii.

15. Prostředky určené na přechod musí být na úrovni odpovídající potřebám (přimě-
řené prostředky). Měly by být vytvořeny pobídky (např. snazší přístup k financová-
ní, jasné administrativní postupy) k mobilizaci soukromých investic pro přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství,

16. Informace o  dostupných nástrojích podpory věnovaných transformaci klimatu 
musí být jasné (transparentnost systému podpory, soustředění na jednom místě, 
splnění kritérií dostupnosti).

17. V rámci systému veřejné podpory by měly být podnikům a zaměstnancům k dis-
pozici poradenské služby.

18. Veřejné prostředky (včetně fondů EU) by měly být využívány jako pákak podpoře 
důstojných pracovních podmínek, sociálního dialogu a vysoce kvalitního vzdělá-
vání. Financování činností souvisejících se zaměstnáním by mělo být podmíněné, 
tedy závislé na tom, zda zaměstnavatel dodržuje pracovní práva a právo zaměst-
nanců zakládat odbory a jejich činnost.

19. Podniky by měly přijmout a zavést vykazování udržitelnosti (ESG), které je uzná-
vaným standardem v oblasti odpovědnosti podniků i  udržitelnosti. V současné 
době je  rozsah podávání zpráv o  udržitelném rozvoji uplatňován v malé míře, 
proto je  nutné vyvinout úsilí o  zvýšení míry dodržování lidských a  pracovních 
práv ze strany podniků prostřednictvím ověřování reportovacích aktivit. Podniky 
by měly více dbát na náležitou péči, kterou doporučují Obecné zásady OSN pro 
podnikání a lidská práva. Obchodní dodavatelské řetězce musí zohledňovat dodr-
žování lidských a pracovních práv všemi hospodářskými subjekty.

20. Vláda a veřejná správa by měly prostřednictvím systému veřejných zakázek pod-
porovat podniky, které dodržují práva zaměstnanců, práva odborů a mají uzavře-
nou kolektivní smlouvu.
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21. Veřejné konzultace o  otázkách změny klimatu by  měly být povinné a  náklady 
na účast v nich by měly být pro sociální partnery neutrální (např. pokud jde o cesty 
na jednání) a měly by být prováděny včas.

22. Měl by být zaveden a realizován požadavek, aby zúčastněné strany dostávaly včas-
nou zpětnou vazbu o výsledcích veřejných konzultací a výsledcích sociálního dialogu.

23. Mělo by  být prováděno cyklické hodnocení sociálních a  ekonomických dopadů 
klimatické tranzice, včetně dopadů na zaměstnanost, stavu průmyslových odvětví 
a regionů.

24. Vzhledem k tomu, že prioritou spravedlivé transformace klimatu je udržení kvali-
fikovaných a zkušených pracovníků na trhu práce, měl by být každý odchod z prá-
ce spojen s nástroji, které aktivizují trh práce. Místo zrušeného pracovního místa 
by mělo být zřizeno nové pracovní místo (před jeho likvidací). Proces rekvalifikace 
musí být „šitý na míru“, to znamená, že se musí přizpůsobit konkrétnímu zaměst-
nanci a sledovat jeho efektivitu. V případě potřeby by mělo být pro jednoho za-
městnance nebo společnost použito více podpůrných nástrojů. Kvalita zaměstná-
ní by měla být měřítkem účinnosti podpory. Efektivní systém profesní aktivizace 
může spočívat v usnadnění a podpoře zaměstnanců při hledání zaměstnání pro-
střednictvím veřejných služeb zaměstnanosti, organizování tzv. burzy pracovních 
míst, dávání přednosti přechodů podniků a jejich zaměstnanců pro účast na inves-
ticích do nově vzniklých regionálních specializací nebo přemístění zaměstnanců 
na jiné pracovní místo za účelem využití jejich potenciálu a zachování kontinuity 
zaměstnanosti. Jednotlivé strategie klimatické tranzice by měly být vypracovány 
na úrovni společnosti ve spolupráci s odbory. Podpůrné nástroje musí být dostup-
né všem pracovníkům postiženým změnou klimatu.

25. Profesionální aktivace by  měla probíhat ze  soukromých a  veřejných zdrojů. 
Na úrovni EU by opatření na financování dočasné nezaměstnanosti, jako je nástroj 
SURE, měla být prodloužena, dokud to bude nutné.

26. Diverzita pracovní síly (včetně aspektů věku a pohlaví) by měla být zohledněna při 
vytváření národních, regionálních a individuálních plánů klimatické tranzice.

27. Je třeba vytvořit zaměstnancům podmínky pro školení (finanční, logistické, časo-
vé). Cílem vzdělávání by mělo být, aby zaměstnanec získal stabilní a kvalitní za-
městnání. Měla by  být zohledněna kvalita vzdělávání (zvážit systém certifikace). 
Sociální partneři by měli být zapojeni do procesu definování kvalifikačních potřeb 
a možností rekvalifikace zaměstnanců a předvídání změn s využitím práva na in-
formace a  konzultace, např. formou pracovních skupin, dozorčích rad na  všech 
úrovních sociálního dialogu (národní, odvětvová a  podniková úroveň). Podpo-
ra zaměstnanosti by  měla zohledňovat náklady na  školení, vybavení pracoviště, 
změnu bydliště a dojíždění. Požadavky na vzdělání mohou mít podobu placeného 
volna na školení pro osoby zvyšující si odbornou kvalifikaci. Učení může probíhat 
prostřednictvím výměny znalostí (např. prostřednictvím mentoringu) v podnicích 
(organizovaných zaměstnavateli) a v místních komunitách (veřejné instituce).

28. Rozsah podpůrných nástrojů v rámci spravedlivého přechodu ke klimatické neu-
trality by měl zahrnovat také odstupné, dovolenou nebo prostředky pro zahájení 
podnikání. Zároveň je třeba mít na paměti, že výše podpory na zahájení podnikání 
obvykle umožňuje fungování pouze mikroekonomických aktivit a že přežití nově 
založených společností je poměrně nízké. Proto by tento nástroj neměl vylučovat 
nástroje pro profesní aktivizaci formou zaměstnanců. Regionální rozměr řízení 
přechodu je důležitý, aby nedošlo ke ztrátě pracovního potenciálu v regionu a tím 
ke zvýšení rizika degradace.

29. Vzdělávací systém by měl být přizpůsoben potřebám transformující se ekonomiky 
(vzdělávání a odborné vzdělávací programy) a měly by být zlepšeny znalosti a do-
vednosti zaměstnanců ve školství.

30. Státy by měly účinně provádět doporučení Rady Evropské unie týkající se: klíčo-
vých kompetencí v procesu celoživotního učení; odborného vzdělávání a přípravy 
pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost a v evrop-
ském rámci pro kvalitu a efektivitu počáteční praxe.

31. Je důležité, aby podniky investovaly do dovedností pracovníků a prováděly politi-
ky, které podporují udržitelnou zaměstnanost.

32. Transformace klimatu by  měla jít ruku v ruce s investicemi do  místní hromadné 
dopravy s cílem zlepšit životní podmínky, mobilitu zaměstnanců a podmínky pro 
podnikání. investice do hromadné hromadné dopravy s cílem zlepšit životní pod-
mínky, mobilitu zaměstnanců a podmínky pro podnikání.

33. Je nutné podporovat rozvoj bydlení v různých formách vlastnictví s cílem zvýšit 
mobilitu pracovníků a zlepšit jejich životní podmínky v regionech.

34. Mělo by se zvýšit povědomí společnosti o klimatické tranzici, aby bylo možné plá-
novat přizpůsobení a využívat podpůrné nástroje, budovat sociální důvěru a trans-
parentnost procesu přechodu. Informační kampaně by měli vést zaměstnavatelé 
na podnikové úrovni a veřejná správa na úrovni regionů azemí.

Posílení role sociálního dialogu
1. V případě potřeby ve spolupráci se sociálními partnery upravit zákonná ustano-

vení tak, aby se zvýšily možnosti efektivního kolektivního vyjednávání v oblasti 
klimatické tranzice. Změny by se měly týkat mimo jiné předpisů, které blokují vznik 
a  činnost odborů a  popularizaci role sociálního dialogu (včetně participace za-
městnanců) na řízení podniků. Dále by měl být posílen sociální dialog vyčleněním 
vhodných veřejných a soukromých zdrojů (společností) na tento účel.
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2. Stávající instituce sociálního dialogu by měly být využity k organizaci spolupráce 
mezi vládou a sociálními partnery na obsahu a realizaci rozvojových strategií země 
a regionů s přihlédnutím ke spravedlivé klimatické transformaci.

3. Uroveň spolurozhodování zaměstnanců v soukromém i veřejném sektoru by měla 
být zvýšena zavedením možnosti účasti zaměstnanců v představenstvech soukro-
mých společností.

4. Právo pracovníků na informace a konzultace a na jejich zahrnutí do rozhodovacího 
procesu v případě restrukturalizace, by mělo být posíleno prostřednictvím právní-
ho rámce na úrovni EU věnovaného klimatické tranzici.

5. Sociální partnery a  jejich strukturu lze využít jako nosiče informací o projektech 
a nástrojích věnovaných klimatické tranzici mezi podniky a zaměstnanci (přenos 
a platforma pro komunikaci a budování sociální důvěry v rámci procesu klimatické 
tranzice).

6. Vyplatí se šířitznalosti o sociálním dialogu a účasti zaměstnanců na řízení podniků 
ve společnosti prostřednictvím vzdělávacího systému.

7. Je důležité, aby zaměstnanci a komunity porozuměli procesu transformace klima-
tu, proto by mělo být vynaloženo zvláštní úsilí na zajištění dostupnosti informací 
a  jejich neustálé sdělování sociálním partnerům. Informace o klimatické tranzici, 
harmonogramu tohoto procesu a postupu činností by měly být zpřístupněny ve-
řejnosti a  měly by  být adresovány přímo sociálním partnerům. Zavedení věcné 
informační politiky vybuduje společenské povědomí o tomto procesu, zvýší jeho 
transparentnost a  umožní zájemcům plánovat vzdělávání, profesní dráhu, způ-
sob vytápění nebo podnikatelské aktivity. Informování založené na  znalostech 
by mělo probíhat na všech úrovních a v různých formách, relevantních pro příjem-
ce obsahu.

8. Je  třeba ponechat dostatek času na  to, aby zaměstnanci a  jejich zástupci získali 
potřebné informace o procesu spravedlivého přechodu, používali vhodné formy 
komunikace (např. písemná – v papírové nebo elektronické podobě; na osobních 
nebo online setkáních; webináře setkání s otázkami a  odpověďmi, zpravodaje) 
a připravili se na dialog o tomto problému.

9. Stojí za  to  vytvořit fórum za  účasti sociálních partnerů (na  národní a  regionální 
úrovni, na úrovní podniku), které bude sledovat realizaci klimatické transformace 
a její spravedlivost.

10. Veřejné instituce, zaměstnavatelé i  samotné organizace sociálních partnerů mo-
hou organizovat/pořádat odborná školení o spravedlivé klimatické tranzicis cílem 
vybudovat specializaci konkrétních zástupců sociálních partnerů a  zástupců za-
městnanců v orgánech společností, např. s využitím institucí a externích odbor-
níků.

11. Veřejné fondy a fondy EU by měly být pouřity k organizaci spolupráce sociálních 
partnerů za účelem výměny znalostí a osvědčených postupů v oblasti klimatické 
tranzice (na národní a mezinárodní úrovni).

12. Sociální partneři by měli společně vytvářet a monitorovat využívání nástrojů so-
ciální ochrany, profesní aktivizaci, čerpání veřejných prostředků na  úrovni státu, 
průmyslu, regionu a podniků.

13. Odborové svazy a  organizace zaměstnavatelů by  měly využít svou strukturu ke 
zvýšení toku informací o klimatické tranzici a využít svůj potenciál ke zdůrazdnění 
zahrnutí např. pracovních otázek. Měla by být posílena komunikace a koordinace 
pozic v rámci ní a mezi organizacemi (budování aliancí). Tok znalostí musí probíhat 
obousměrně, mezi všemi úrovněmi organizačnístruktury a mezi zaměstnanci a je-
jich zástupci v orgánech společnosti. Výhodou dobré interní komunikace je prová-
zanost aktivit a jejich větší podpora.

14. Sociální partneři by si měli budovat znalosti o klimatické tranzici, aby mohli for-
movat interní odborné kvalifikace a rozvíjet akční strategie, a tak lépe zastupovat 
zájmy svých členů. Budování znalostí může být formou nezávislého výzkumu, spo-
lupráce sociálních partnerů na národní i mezinárodní úrovni, s využitím externích 
odborníků. Tento přístup vyžaduje finanční investice do lidí a budování sítě spo-
lupráce.

15. Sociální partneři mohou v rámci své struktury jmenovat osobu nebo vytvořit sku-
pinu/tým, který bude odpovědný za shromažďování znalostí (vybudování speciali-
zace) o procesu změny klimatu ze zdrojů, které budou moci ostatní zástupci využít 
v sociálním dialogu.

16. Bylo by třeba zlepšit své vyjednávací schopnosti a prezentovat své pozice.

17. Sociální partneři a zástupci zaměstnanců v představenstvech společností by měli 
ve větší míře dokumentovat svou práci v oblasti transformace klimatu a prezen-
tovat ji navenek. To umožňuje zvýšit znalost prezentovaných pozic, ukázat roli při 
utváření tohoto procesu a  ovlivnit společenské povědomí a  rozhodovací proce-
sy a vybudovat důvěryhodnost zástupců zaměstnanců ve veřejné sféře v oblasti 
transformace klimatu. Úspěchy zaměřené na zlepšení pracovních podmínek a zvý-
šení rozsahu participace zaměstnanců mají specifickou tvář těch, kteří je učinili – 
je  třeba je  prezentovat moderní formou. Dostupné formy šíření zkušeností jsou 
papírové publikace, tematické výstavy, audiovizuální záznamy dostupné na webu, 
osobní setkání v průběhu kurzu, účast v rozhlasových vysíláních nebo na TV zá-
znamech. Osvědčené postupy v této oblasti by měly být zahrnuty do implemento-
vané akční strategie pro zlepšení efektivity účasti zaměstnanců na řízení podniku.

18. Na podnikové úrovni by se měla rozvíjet obousměrná komunikace se zaměstnan-
ci a jejich zástupci, aby bylo možné definovat potřeby a očekávání zaměstnanců 
a vytvářet řešení pro klimatickou tranzici.
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19. Na podnikové úrovni by zaměstnanci měli mít přístup ke spolehlivým a transpa-
rentním informacím o plánované transformaci klimatu, například pořádáním od-
borných setkání na pracovišti a zveřejňováním obsahu, který zvýší informovanost 
zaměstnanců a jejich zástupců o tomto procesu. Ve společnosti by měly být vyu-
žívány různé formy komunikace s ohledem na včasnou konstruktivní zpětnou vaz-
bu od zaměstnanců a jejich zástupců. Důležitý je způsob organizace schůzek (te-
matický rozsah, čas na ně vyhrazený, termín). Nesmí být sporadické, obecné a čas 
na diskusi nesmí být příliš krátký.

20. Dobrou praxí je  zaměstnavatelem zřízena zvláštní komise na  úrovni společnosti 
věnovaná procesu klimatické tranzice, do které jsou delegováni lidé, kteří budou 
zodpovědní za tok informací v této věci (styční důstojníci).

21. Realizace výhod z participace zaměstnanců, která je realizována prostřednictvím 
sociálního dialogu a participace zaměstnanců v orgánech, nemůže být zaměřena 
na již přesvědčené skupiny, ale měla by být zaměřena na celou společnost a aktéry 
ekonomických vztahů. Odpovědnost za vedení sociálního dialogu a jeho stav mají 
vlády a orgány Evropské unie.

Posílení potenciálu sociálních partnerů
1. Investovat do  potenciálu sociálních partnerů (z  veřejných finančních prostředků 

a fondů EU (např. samostatný fond finančních prostředků pro organizování sociál-
ního dialogu v rámci spravedlivé klimatické tranzice).

2. Znalosti by se měly šířit, protože členové organizace musí být obeznámeni s pro-
blematikou klimatické politiky, aby je uvedli do procesu kolektivního vyjednávání 
a zajistili spravedlivý rozměr procesu přechodu. Zvyšení účasti přidružených členů 
na diskusích o implementaci Evropské zelené dohodyjim umožní být dobře infor-
mováni, aby jejich zájmy mohly být dobře prezentovány v procesu klimatické tran-
zice.Organizování seminářů, školení, otázek a odpovědí a provádění studií je uži-
tečný způsob, jak šířit znalosti, postuláty a výměnovat si informace, a tím zvyšovat 
povědomí. Osvědčenou praxí je  zapojit do  procesu klimatické tranzice vědecké 
odborníky, zástupce místní samosprávy, místních úřadů a zainteresovaných stran. 
Obousměrná výměna informací musí probíhat na všech úrovních (na úrovni spo-
lečnosti, odvětví a na národní úrovni). Měly by být vyvinuty metody koordinace 
spolupráce mezi úrovněmi v rámci organizace (v rámci její struktury).

3. Dobrou praxí je vytvořit interní skupiny zabývající se klimatickou politikou v rám-
ci organizace sociálních partnerů nebo jmenovat osobu specializovanou na toto 
téma, aby vedoucí organizace mohli využívat znalosti. Užitečná jsou také pravidel-
ná setkání osob odpovědných za téma klimatické transformace.

4. Investice sociálních partnerů do  dovedností a  digitálních nástrojů, které umož-
ňují otevření a rozšíření pole působnosti, včetně komunikace, prezentace názorů, 
networkingu, plánování společných aktivit, setkání, informačních kampaní, a tím 
i koalic pro sociální podporu a spolupráci které umožňují ovlivňovat rozhodová-
ní na úrovni společností, odvěví, regionů a zemí. K prezentaci názorů na klimatic-
kou tranzici je žádoucí využívat tradiční a elektronická média. Přiměřená míra úsilí 
o formování mediálního sdělení a zručné řízení informačních distribučních kanálů 
mohou být rozhodující pro úspěch aktivity.

5. Pořádání tzv. „Dnů pro akce”s cílem zvýšit povědomí o postulátech o spravedli-
vém rozměru klimatické transformace a zvýšit roli dialogu a účasti zaměstnanců v 
tomto procesu.

6. Pro sociální partnery je dobrou praxí navazovat spolupráci s místními a národními 
nevládními organizacemi za  účelem výměny znalostí, pozic a  budování společ-
ných aktivit.

7. Pro mentoring je užitečné využít zkušeností vedoucích organizací, kteří ukončili 
kariéru sociálních aktivistů. Tito lidé se mohou stát průvodci při utváření sociálního 
dialogu a participace zaměstnanců, odborníky, kteří radi při kolektivním vyjedná-
vání, autory odborných posudků zohledňujících získané znalosti.

8. Mezinárodní spolupráce je oblastí, ve které by odbory měly posilovat spolupráci 
a koordinaci činností. Struktury sociálního dialogu na evropské úrovni jsou důle-
žitým fórem pro meziodvětvové a odvětvové rozhovory a vyjednávání mezi soci-
álními partnery a také místem pro výměnu znalostí a zkušeností, zahajování akcí 
a rychlé reakce na potřeby pracovníků. Spolupráce je důležitá zejména v globali-
zovaném světě nadnárodních koncernů a stále jasnějšího procesu integrovaného 
řízení podnikatelského prostředí společností na úrovni institucí EU, který ovlivňuje 
život společností.

Role politiky Evropské unie
1. Je nutné vytvořit podmínky pro klimatickou transformaci přehodnocením a ověře-

ním energetické politiky Evropské unie.

2. Evropská komise by měla podporovat osvědčené postupy v oblasti sociálního dia-
logu a účasti zaměstnanců na správě a řízení společností, včetně vysoce kvalitních 
veřejných konzultací na  státní úrovni.Evropský semestr (nástroj ekonomického 
řízení v Evropské unii), Evropský pilíř sociálních práv, Evropský fond pro obnovu 
a proces vynakládání finančních prostředků. Společenství by měly být využity k 
realizaci efektivního sociálního dialogu mezi zeměmi,
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3. Je nutné vyčleňovat a každoročně obnovovat fondy EU, které budou alokovány 
na budování potenciálu sociálního dialogu a zvyšování role kolektivního vyjedná-
vání v ekonomice Evropské unie v období klimatické transformace.

4. Na úrovni EU by měla být definována a realizována doporučení pro včasné a kvalit-
ní veřejné konzultace, jakož i pro účast odborů a zástupců zaměstnanců na místní, 
národní a evropské úrovni na formování státní politiky.

5. Evropská komise by  měla účinně kontrolovat činnost států v rámci provádění 
a uplatňování směrnice o přiměřené minimální mzdě v Evropské unii v rámci akč-
ního plánu pro zlepšení kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv.

6. Směrnice Evropské unie o podnikovém reportingu v oblasti udržitelného rozvoje 
a náležité péči by měly být správně formulovány a měli by zahrnovat větší rozsah 
a podrobné požadavky týkající se sociálních otázek (včetně zaměstnaneckých zá-
ležitostí).

Závěr

Výzvy související s ochranou klimatu a udržitelným rozvojem jsou v současnosti jed-
ny z nejzávažnějších globálních výzev. Podmínkou udržitelného hospodářského růstu, 
který bude naplňovat cíle evropské ekonomiky obsažené ve strategických dokumen-
tech Evropské unie, včetně Evropské zelené dohody, je efektivní partnerství hlavních 
aktérů, mezi nimi i sociálních partnerů, v rámci sociálního dialogu. Je třeba vyvinout 
úsilí k zajištění účinnosti sociálního dialogu na všech úrovních, aby se sociální rozměr 
Evropské unie stal skutečností. To je důležité zejména v procesu restrukturalizace spo-
lečnosti (která je výsledkem přizpůsobení se ekonomice s nízkými emisemi škodlivých 
plynů). Zodpovědnost za vedení sociálního dialogu a potenciál sociálních partnerů v 
tomto ohledu spočívá s přihlédnutím k právním závazkům na národních vládách a or-
gánech Evropské unie. Opět je třeba zdůraznit význam vzdělávání, které se musí týkat 
nejen zaměstnanců, ale především těch, kdo podnikají, zejména v oblasti společenské 
odpovědnosti. Spravedlivého rozměru klimatické tranzice lze dosáhnout pouze spo-
lečným rozhodováním o procesu.
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