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Obr. 1: Zahajovací mítink TransFair 20.-21. února 2020 na ústředí Rakouské odborové federace (ÖGB) ve 
Vídni v Rakousku.

Úvod

Sektor	 silniční	 dopravy, v němž je zapojeno 
570 000 společností a 3,3 milionů pracovníků, může 
být považován za jeden z nejdůležitějších	ekono-
mických	sektorů	v Evropské unii (EU). Rovné	platy	
a	 slušné	 pracovní	 podmínky	 a	 jejich	 vymáhání	
v silniční dopravě zároveň patří k nejvyšším prio-
ritám v debatách na téma rovných	práv	pro	praco-
vníky	na	cestách	na evropské úrovni. 

Čtyřletá studie provedená Federací evropských 
pracovníků v dopravě (European Transport Workers‘ 
Federation, ETF) z roku 2013 jasně ukazuje syste-
matické	nadměrné	vykořisťování	zejména nere-
zidentních	 řidičů	 nákladních	 vozidel	 z	 jižní	 a	
východní	 Evropy. Tito řidiči se potýkají s řadou	

překážek	 při	 prosazování	 svých	 pracovních	
práv. Potíže s porozuměním struktuře společností 
a smluvním situacím, nevyhovující platy a špatné 
pracovní podmínky, chybějící přístup k sociálnímu 
systému a nedostatečné proškolení mají přímý 
dopad na pracovní a životní situaci těchto řidičů. 
Tato situace se ještě zhoršila v průběhu pandemie 
Covid-19, jak ukázalo nedávné šetření dopravních 
odborů VNB, ITF a IUF. Lze rovněž říci, že snahy o 
získání	rovného	zacházení	a	práv	jsou	hlavním	
zdrojem	napětí	v tomto odvětví. Odbory v celém 
evropském odvětví silniční dopravy, počínaje těmi 
na nejnižší úrovni, se snaží tento začarovaný kruh 
prolomit. 

viz sada nástrojů
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Obr. 2-5: Zahajovací mítink TransFair 20.-21. února 2020 na ústředí Rakouské odborové federace (ÖGB) 
ve Vídni v Rakousku.

Nový kvantitativní výzkum ukázal, že konku-
rence	 v	 sektoru	 silniční	 dopravy	 je silně zalo-
žená na faktoru nákladů, a tedy na cenové konku-
renci. Neustálá poptávka po levném (nebo alespoň 
levnějším) zboží možná způsobila snížení cen, 
avšak vedla i k neustálému	tlaku	na	snížení	mezd,	
k	 nepřitažlivosti	 tohoto	 povolání,	 „odhlášení“	
ze	společností	a	používání	podvodných	a	nezá-
konných	praktik,	jako	jsou	přeshraniční	sociální	
podvody.	 Offshoring,	 subdodávky	 a	 vysílání	
pracovníků	patří mezi klíčové podnikové strategie 
v tomto odvětví (De Smedt/De Wispelaere 2020).

Do takovéto situace tedy vstupuje projekt TransFair 
– Cesta k transparentnímu a spravedlivému odměňování 
a pracovním podmínkám v odvětví dopravy, financo-
vaný EU. Kombinuje odborné	 znalosti	 a	 zkuše-
nosti	v oblasti silniční dopravy z partnerských zemí 
v západní	i	východní	části	EU. Konsorcium Trans-
Fair zahrnuje dva výzkumné	 ústavy	 (FORBA, KU 
Leuven), jednu nevládní	 neziskovou	 organizaci	
(MKC) a čtyři odborové	organizace	(vida, Solidar-
nosć, NSDS, BTB-ABVV) z Rakouska, Belgie, Polska a 
Slovinska. Mezi přidružené organizace	hájící	zájmy	
pracovníků	 patří ETF, Fair Mobility (Německo), 
odbory z Česka a Srbska, vídeňská	Pracovní	komora	
a národní inspektoráty	práce	Belgie a Slovinska.

Projekt TransFair odstartoval v lednu  2020 a 
zahrnoval několik akcí	 odborů	 sledujících	
cíle na dvou úrovních:

1. Zahájit	a	zintenzivnit	nadnárodní	spolu-
práci	mezi odbory a organizacemi hájícími 
práva pracovníků v partnerských zemích.

2. Vypracovat	a	doladit	informace	pro	řidiče	
nákladních	 vozidel	 na mezinárodních 
cestách o jejich právech a podpořit jejich 
vymáhání.

Stojí za zmínku, že krátce po zahajovacím mítinku 
v únoru 2020 přišla pandemie	Covid-19	a přinesla 
s sebou velké výzvy. Zkoušce byla podrobena 
zejména nadnárodní	spolupráce	odborů. Naplá-
nované aktivity musely být narychlo zrušeny. Bylo 
třeba zařídit, v některých případech velice rychle, 
nové	a	někdy	náročné	 formy	komunikace. Bylo 
nutné opakovaně rozvíjet společné perspektivy 
a způsoby jednání tváří v tvář četným přetrváva-
jícím nejistotám. Získané	zkušenosti	lze nakonec 

viz sada nástrojů
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považovat za průkopnické pro budoucí spolupráci 
odborů v odvětví silniční dopravy i mimo ni. Naše 
klíčové	poznatky	jsme sepsali v této publikaci.

V těchto školicích materiálech nezveřejňujeme 
jen výsledky	 odborové	 akce	 TransFair. Zdoku-
mentovali jsme též související procesy	 získávání	
poznatků	za uplynulý rok a půl. Tak budou získané 
zkušenosti dostupné pro odbory v sektoru silniční 
dopravy, stejně jako v jiných odvětvích, které 
podporují	pracovníky	na	cestách	v	Evropě.

Tento materiál ke školení se zaměřuje na čtyři	
klíčové	 otázky	 a	 základní	 témata odborů v 
sektoru silniční dopravy:

1. Jak posílit nadnárodní spolupráci odborů, 
zejména během pandemie Covid-19?

2. Jak připravit	 informace	 pro	 řidiče	 náklad-
ních	vozidel, které jim umožní prosazovat svá 
pracovní práva?

3. Jak si vybudovat	 důvěry	 pracovníků, aby 
mohli získat od odborů podporu, jakou potře-
bují?

4. Jak umožnit	přeshraniční	právní	zastoupení	
pro řidiče nerezidenty?

Na začátku každé kapitoly je krátký přehled toho, 
co v ní najdete. Kapitoly jsou uspořádány tak, že 
na začátku je popis	organizačních	nástrojů, které 
pomáhají posilovat odbory v silniční dopravě. 
Následují konkrétní	 příklady	 z	 TransFair. V 
dodatku pak naleznete Sadu nástrojů, která obsa-
huje veškeré zmíněné publikace a materiály a která 
je, stejně jako samotný školicí materiál, k dispozici 
pro další použití. Odkazy na ni najdete v textu, jsou 
označeny tímto symbolem.

viz sada nástrojů
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1. Posílení nadnárodní 
spolupráce odborů

Co	najdete	v	této	kapitole

Sektor dopravy je charakterizován prací na 
cestách a za hranicemi. Proto se tato kapitola 
bude soustředit na spolupráci mezi odbory 
v různých zemích. Nejdříve si ukážeme, jak 
může metoda mapování přispět k nadnárodní 
spolupráci odborů. Poté představíme předpo-
klady a výzvy pro úspěšnou digitální komuni-
kaci. Nakonec se budeme zabývat významem 
konkrétních cílů při plánování přeshraničních 
odborových akcí.

Kvůli neoliberální	 politice	 se takzvané „čtyři 
svobody“ EU – pohyb	 zboží,	 osob,	 služeb	 a	
kapitálu	 – v posledních desetiletích stále více 
posouvají v	neprospěch	zaměstnanců	a	pracov-
níků. Tato nerovnováha je obzvláště zřetelná v 
sektoru silniční dopravy.

Platové	 rozdíly mezi zeměmi, odlišné	 právní	
předpisy	a	jejich	vymáhání	a	mzdový	a	sociální	
dumping	 společností jsou hlavními výzvami, 
kterým čelí odborové svazy v silniční dopravě. 
Historický princip odborů, stejný plat za stejnou práci 
na stejném místě, musí být v tomto odvětví každý 
den znovu obhajován. 

Odbory v silniční dopravě musely čelit všem těmto 
výzvám. Nicméně odpovědi a řešení, která odbory 

mají, nezávisí pouze na ekonomickém	 rozvoji	
daného	 odvětví	 nebo na strategiích	 států	 a	
zaměstnavatelů. Roli hrají i faktory jako pracovní 
vztahy	v jednotlivých zemích a struktura	odborů. 
Zásadní význam pro tvorbu strategií odborů mají 
nadto i procesy	rámcování. 

Procesy	 rámcování	 fungují coby filtr toho, jak 
odbory vnímají a interpretují změny ve svém 
prostředí a, co je důležitější, také toho, jaké stra-
tegie v reakci na ně zaujmou. Pro posílení spolu-
práce mezi odbory je proto důležité rozvinout	
společný	 rámec. Pouze na základě podobného	
náhledu	 na	 věc	 a	 důkladné	 analýzy	 bude také 
možné zaměřit	se	na	společnou	práci. 

1.1 Organizační nástrOj 
č. 1: MapOvání

Mapování je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro 
rozvoj společného rámce. Mapování znamená 
získání přehledu o odvětví, o síti dané společnosti 
nebo o právních předpisech. Získání přehledu ve 
stručné formě napomůže užití obrázků nebo tabule. 
Vizuální	 znázornění	 je snadno zapamatovatelné 
a dostupné. Obrázkové	 kartičky	 nebo	 lístečky	
post-it	podporují flexibilitu a mohou být použity 
pro znázornění změn podle toho, jak postupuje 
diskuse nebo v průběhu času. Nyní je také k dispo-
zici hodně internetových	služeb,	které	umožňují	
skupinovou	práci, jako např. brainstorming nebo 
plánování práce v reálném čase, v digitální	formě. 
Některé z těchto služeb mají i funkce, které jsou 
dostupné zdarma.

viz sada nástrojů
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Posílení nadnárodní spolupráce odborů

Obr. 6-9: Tandemy na zahajovacím mítinku 
TransFair 20.-21. února 2020 na ústředí Rakouské 
odborové federace (ÖGB) ve Vídni v Rakousku.

Než si utvoříme celkový obrázek, musíme vědět, 
co chceme znázornit. O čem mluvíme? Co je cílem	
mapování? Například jaká parkoviště se službami 
nebo jiná místa jsou zvláště vhodná pro navazování 
kontaktu s řidiči nákladních vozidel? Jaké jazyky 
potřebují odboroví funkcionáři ovládat, aby mohli 
s těmito řidiči mluvit? Kde můžeme najít spojence, 
kteří nás mohou podpořit? Dalším příkladem jsou 
belgické odbory BTB-ABVV, kteří zkoumali terén 
belgických	přepravců	působících	ve	slovenském	
odvětví	silniční	dopravy. Výsledkem byla obsáhlá 
brožura o systémovém platovém a sociálním 
dumpingu.

Mapování lze využít i pro zhodnocení	mocenských	
vztahů	 mezi	 zaměstnavateli	 a	 pracovníky	 v 
daném odvětví. Tím získáme přehled o síle odborů: 
Ve kterých společnostech jsou pracovníci hodně 
organizovaní? Kteří nejsou organizovaní a proč?

Příklad z TransFair:  
MAPOVáNí VýzeV PrO ODBOry V SilNičNí 
DOPrAVě 

TransFair se zaměřil na bilaterální	 odborovou	
spolupráci. Na zahajovacím mítinku, který se 
konal v únoru  2020 ve Vídni v  Rakousku, byly 
proto ustanoveny tři tandemy složené z odborů a 
organizací hájících práva pracovníků ze dvou zemí. 
Tehdy si nikdo nepředstavoval, že to bude první a 
jediné	osobní	setkání	všech	projektových	part-
nerů.

Každý tandem sestával z jedné východoevropské	a	
jedné	západoevropské	země, aby bylo možné vzít 
v úvahu stávající	nerovnosti	v	minimální	mzdě	
i	 pracovních	 podmínkách	 v evropském sektoru 
silniční dopravy. Spolupráci zahájily tyto tandemy: 
Polsko-Německo,	Česko-Belgie a	Slovinsko-Ra-
kousko.

V některých případech existovala	 nadnárodní	
odborová	spolupráce	již	před	začátkem projektu, 
jako například ta mezi poradenským projektem 
Německé odborové konfederace (DGB) Fair Mobi-
lity a polskými odbory NSSZ Solidarność. Projekt 
Fair Mobility přispěl písemnými materiály o své 
mnohaleté	 terénní	 práci	 a	 přímé	 komunikaci	
s	 řidiči	 nákladních	 vozidel	 na odpočívadlech. 
Všechny tyto zkušenosti byly pro TransFair velkým 
přínosem, zejména pak pro vznik těchto školicích 
materiálů. 

Prvním krokem bylo sdílení názorů všech účast-
níků na četné potíže, jimž čelí odbory při své práci, 
v plenárním zasedání na zahajovacím mítinku. 

o vyústilo v mapování	 podnikových strategií	 v	
silniční	 dopravě. Ve druhém kroku je zmíněné 
tři tandemy zúžily a následně se zaměřily na ty 
podnikové strategie, které jsou zvláště typické pro 
jejich příslušné regiony. 

viz sada nástrojů
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Posílení nadnárodní spolupráce odborů

Obr. 10: Mapování podnikových strategií v evropské silniční dopravě na zahajovacím mítinku TransFair 
20.-21. února 2020 na ústředí Rakouské odborové federace (ÖGB) ve Vídni v Rakousku.

Specifika	odvětví

 › řidiči se vyhýbají školením o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci

 › špatná silniční infrastruktura pro potřeby 
řidičů

 › řidiči začínají/končí v západních zemích
 › prudký pokles ekonomické výkonnosti v 

tomto odvětví
 › společnosti zakládají schránkové společnosti
 › nelegální kabotáž
 › jednočlenné společnosti / dceřiné společnosti 

(např. žadatelé o azyl)
 › společnosti platí za den/kilometry

Rozdíly	v	pracovním	trhu	a	v	platech

 › platové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi
 › dočasné zaměstnávání státních příslušníků 

třetích zemí
 › v některých zemích nejsou žádné kolektivní 

dohody pro silniční přepravu
 › nedostatek pracovníků g dočasné zaměstná-

vání státních příslušníků třetích zemí
 › platová struktura (sociální zabezpečení)
 › nedostatečně dokumentovaná práce
 › nedokumentovaná práce
 › sociální dumping
 › řidiči jsou placeni v naturáliích

Odbory

 › odbory mají slabou vyjednávací pozici g 
nízké platy

 › odbory nemají kontrolu nad narativem 
(nadnárodní)

 › organizační strategie odborů (místa k oslovo-
vání řidičů)

Inspektoři

 › kontroly se zaměřují na sociální příspěvky a 
daně

 › dobré kontroly neznamenají nutně více kontrol
 › obtíže při kontrolách (jazykové, technické 

vybavení)
 › rozdíly ve vymáhání sankcí mezi zeměmi
 › nízké kapacity pracovních inspektorátů
 › žádné/nedostatečné kontroly/vymáhání
 › dokumentace odpracované doby
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Obr. 11: Online mítink Česko-Belgie 
22. července 2020

1.2 Organizační nástrOj 
č. 2: Digitální kOMuni-
kace

Častým problémem v silniční dopravě, který 
označily všechny tři tandemy, je nedodržování	
pracovní	 doby	 a	 času	 na	 přestávky	 a	 řízení. 
Většina nákladních vozidel na evropských silni-
cích musí být vybavena digitálními	 tachografy	
pro kontrolu a dokumentaci maximální pracovní 
doby. Řidiči nákladních vozidel s nimi musejí umět 
správně zacházet. Zaměstnavatelé však často po 
řidičích chtějí, aby s tachografy	manipulovali	 a 
překračovali povolenou pracovní dobu. 

S ohledem na tyto skutečnosti se odbory snaží 
informovat	 řidiče	 nákladních	 vozidel	 o	 jejich	
právech	 podle hesla: Hlavní	 je	 dokumentace	
odpracované doby. Digitální tachografy jsou 
k  tomu nápomocné. Digitální/online technologie 
tudíž mohou otevřít	 manévrovací	 prostor	 pro	
odbory, pokud jsou používány k tomuto účelu. 

Totéž platí pro digitální	 a	 online	 technologie, 
které umožňují propojování i během pandemie. 
Používání například platforem pro videokonfe-
rence vyžaduje samozřejmě další úsilí samo o 
sobě. Využívání digitálních a online technologií 
si ze strany uživatelů žádá jejich přijetí	 a	 praxi. 
Důležitou roli v tom hraje schopnost vyrovnat	se	
se	změnami. To může být pro mnoho lidí složité, 
zejména v době krize. 

Je potřeba nejen zavést infrastrukturu, jako je 
počítačové vybavení a software pro online mítinky, 
a začít	 je	 používat. Pro členské organizace, jako 
jsou odbory a organizace hájící zájmy pracov-
níků, je rovněž vhodné vzít v úvahu společenské	
aspekty	 technologií. Získané zkušenosti, příleži-
tost k učení a motivace zaměstnanců, vedoucích 
pracovníků a dobrovolníků při zvládání nových a 
sofistikovaných technologií se může v jednotlivých 
organizacích velice lišit. Tyto aspekty je třeba vzít 
v úvahu při plánování a implementaci projektů na 
spolupráci.  

Příklad z TransFair:  
FAcilitAce AktiVNí účASti

Krátce po zahájení TransFair zmařila naše plány 
pandemie Covid-19, která se rozšířila po celém 
světě. Neustále se měnící situace a odlišná opat-
ření v partnerských zemích vyžadovala udržitelný	
a	flexibilní	způsob	vyrovnávání	se	s	nejistotou. 

Jedním z klíčových prvků bylo uvědomit	si	a	defi-
novat	naši	vlastní	sféru	vlivu. Co můžeme přímo 
ovlivnit? A co v tuto chvíli nemůžeme změnit? Po 

prvotní naději na rychlé zlepšení situace a bilate-
rální osobní setkání partnerů ze sousedících zemí 
(Polsko-Německo, Slovinsko-Rakousko), se koor-
dinace TransFair nakonec zaměřila	 na	 bezpečné	
plánování	a	přesedlala	na	digitální	komunikaci 
prostřednictvím online konferenčního nástroje 
BigBlueButton.

Během projektu TransFair se uskutečnilo online 
několik bilaterálních	mítinků	všech	tří	tandemů	
i	 nadnárodních	 workshopů	 za účasti všech 
projektových partnerů. Ve většině případů bylo 
nutné zajistit tlumočení a překlady přípravných 
materiálů, stejně, jako by tomu bylo při osobních 
setkáních. 

Pro plynulé diskuse bylo důležité zajistit 
simultánní	 tlumočení. To je pro tlumočníky 
náročnější a tudíž dražší, jelikož tlumočící kolegové 
potřebují pauzy a musejí se střídat, ale umožňuje 
to lepší	dorozumění	mluvčích	a	snazší	sledování	
diskusí.

Dalším klíčovým prvkem byla pečlivá	 příprava	
online událostí. Simultánní tlumočení s sebou 
nese určité výzvy. Na jednu stranu je potřeba, aby 
byli účastníci	připraveni,	motivovaní	a	vyško-
lení k používání nutného technického vybavení. 
Na druhou stranu tlumočníci, kteří měli většinou 
již zkušenosti s audio technologiemi v rámci své 
profese, museli zvládnout tlumočení ve virtu-
álním prostoru. Proto jsme napsali	 stručný	
technický	 návod	 jak pro účastníky, tak pro 
tlumočníky. 

Cílem bylo zajistit, že všichni měli technické	vyba-
vení potřebné k účasti na online mítinku. Jako 
obzvláště užitečné se ukázaly testovací	 schůzky	
před	každým	online	mítinkem	pro kontrolu toho, 
zda mají všichni účastníci vyhovující technické 
vybavení. Koordinátoři mítinků a kolegové z IT 

viz sada nástrojů
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Obr. 12: Online mítink Slovinsko-Rakousko 30. července 2020

byli během těchto testovacích schůzek k dispozici 
a odpovídali	 na	 jednotlivé	 otázky	 účastníků i 
tlumočníků. 

Důležitou roli hrálo to, že tito kolegové používali	
jednoduché	termíny	a	měli	trpělivost	při	vysvět-
lování, stejně jako akceptace	určitých	technických	
potíží. Soustředili jsme se na hledání	 nejlepšího	
možného	řešení	pro každého z účastníků.

Poté, co jsme se ujistili, že se všichni účastníci 
mohou připojit	 k online mítinku, bylo dalším 
krokem zajistit, aby se mohli aktivně	 účastnit. 
Při přípravě online mítinků jsme krátce a přímo	
hovořili	 s	 každým	 z	 účastníků	 a	 tlumočníků. 
To nám pomohlo vyjasnit si technické nastavení a 
zjistit, jaké mají účastníci podmínky a jejich postoj 
k účasti na mítincích. Tak jsme mohli posoudit, 
jakou podporu	 budou	 účastníci	 a	 tlumočníci	
potřebovat, a umožnili jsme jejich aktivní účast. 

Významnou roli samozřejmě hrálo také modero-
vání online událostí. Zaměření na důležitý obsah 
a jeho opakování, přehledné PowerPointové 
prezentace a pomalé mluvení napomohly srozu-
mitelnosti	a	pochopitelnosti. Moderování online 
událostí znamenalo též usnadnění	procesu. Proto 
jsme vytvořili klidnou	 atmosféru	 a	 dali	 najevo	
pochopení	pro	chyby. Tak bylo pravděpodobnější, 
že se účastníci zapojí a budou používat nové, složi-
tější technologie – zejména pokud to pro ně bylo 
dosud neprobádané území. Není pochyb o tom, 
že k produktivní	 pracovní	 atmosféře	 přispělo 
výslovné	ocenění	úsilí každého z účastníků.

1.3 Organizační nástrOj 
č. 3: plánOvání akcí

Je jasné, že akce odborů se odehrávají na 
hraničních	 přechodech	 nebo	 odpočívadlech. 
Koneckonců zvláště řidiči nákladních vozidel – 
nerezidenti jsou pro odbory jinak těžko k zasti-
žení. Toto jsou jedna z mála míst, kde se	mohou	
odboráři	setkat	s	řidiči	a	kde	jsou	možné	diskuse	
o	 jejich	právech. Zároveň je však vhodné si určit	
velmi	 specifické	 cíle	 pro	 každou	 z	 odboro-
vých	akcí	– zejména pokud zahrnuje spolupráci s 
dalšími aktéry. Představy účastníků o smyslu dané 
akce se mohou značně lišit. 

Jasně	 formulované	 cíle	 jsou zásadní pro 
úspěšnou	 spolupráci, a to nejen v kontextu 
přeshraniční práce odborů. Na základě opakova-
ných výměn mezi odbory a organizacemi hájícími 
práva pracovníků v příslušných zemích bylo zahá-
jeno plánování	 společných	aktivit. Tyto aktivity 
měly ve třech tandemech různou podobu.

Příklad z TransFair:  
kONtrOlNí SezNAM PrO  
PřeSHrANičNí Akci ODBOrů

Během výměny slovinsko-rakouského	 tandemu 
na jaře  2020 byla naplánována společná akce na 
hranicích na konec léta. V tomto kontextu bylo 
potřeba, aby si účastníci	ujasnili	některé	aspekty	
této	akce, nehledě na pandemickou situaci a s ní 
spojená politická opatření v obou zemích. 
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V rámci přípravy byl vytvořen návrh kontrolního	
seznamu	 pro	 přeshraniční	 akci	 odborů ve 
slovinštině a němčině, který obsahoval otázky jako 
např.: Jaké jsou konkrétní cíle této společné akce 
na hranicích? Jakou konkrétní cílovou skupinu 
chceme oslovit? Co se bude dít v průběhu akce? 
Co chtějí zúčastněné odbory těmto řidičům sdělit? 
Jaké materiály se budou rozdávat? Co chtějí zúčast-
něné odbory od těchto řidičů zjistit? Je zapotřebí 
překlad? Jaké spojence máme v daném regionu, 
kteří by podpořili tuto akci? Jak bude tato akce 
zdokumentována?

Zvláštní pozornost byla věnována jednání	 s	
médii, protože hodnocení mezi zúčastněnými 
odbory se lišila. Proto byl při plánování akce tento 
aspekt probírán detailně: jaká média bychom měli 
pozvat? Mají odbory předchozí dobrou zkušenost s 
dotyčnými novináři? V neposlední řadě byly brány 
v úvahu i potenciální negativní dopady zapojení 
médií, jako například ochota	 řidičů	 hovořit	 s	
odboráři.

 

viz sada nástrojů
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2. příprava informací  
pro řidiče nákladních 
vozidel

Co	najdete	v	této	kapitole

Právní a sociální předpisy v silniční dopravě 
a strategie jejich vymáhání se v jednotlivých 
zemích liší. Zejména pro řidiče – nerezidenty 
je obtížné se v džungli paragrafů vyznat. V 
této části se zaměříme na přípravu informací, 
které by přiměly řidiče nákladních vozidel k 
akci. Představíme princip Hněv-Naděje-Akce, 
který nabídne vedení v různých situacích, 
jako například při psaní letáků nebo osobní 
konverzaci s pracovníky.

Ačkoliv v západoevropských zemích mají všichni 
řidiči nákladních vozidel svá práva, především 
řidiči – nerezidenti ze zemí východní a jižní Evropy 
jsou často obětmi systematického	 nadměrného	
vykořisťování. Offshoring, tedy přesun výroby 
do zahraničí, subdodávky a vysílání pracovníků 
nejsou náhoda, ale klíčové podnikové strategie v 
silniční dopravě. Odbory tyto podnikové praktiky 
nazývají „organizovaná	nezodpovědnost“.

Mnoho řidičů –  nerezidentů z východní a jižní 
Evropy je s těmito nezodpovědnými podnikovými 
praktikami obeznámeno. Nicméně často	 nevědí,	

že	mají	práva	a nároky, stejně jako jejich kolegové 
ze západní Evropy. Nevědí, jak	svá	práva	prosadit	
a zpravidla nemají	 žádný	 kontakt	 s	 odbory. Z 
tohoto důvodu pak jen málo řidičů dojde až k 
tomu, že by žalovali svého zaměstnavatele.  Jisté 
je, že dopravní společnosti nepřestanou se svými 
nezodpovědnými a často nezákonnými prakti-
kami, dokud k tomu nebudou donuceny. A rozho-
dující	roli	v	tom	hrají	samotní	řidiči. 

2.1 Organizační nástrOj 
č. 4: Hněv – naDěje – 
akce 

Kromě informování řidičů nákladních vozidel o 
jejich právech je hlavním cílem těchto rozhovorů 
motivovat	 řidiče	 k	 akci. Lidé se pustí do akce 
pouze tehdy, když	 cítí,	 že	mohou	 něco	 změnit. 
Akce odborů by tedy měly vždy vést k akcím řidičů. 

K tomu je ideální „princip	 AHA“	 (z anglického 
Anger-Hope-Action, tedy Hněv-Naděje-Akce): 
Vede od hněvu přes naději k akci. 

1. Hněv.	 Jako první je potřeba pojmenovat 
problémy. Mluvení o problémech je před-
pokladem pro přemýšlení nad tím, jak je v 
dalších krocích vyřešit. V silniční dopravě 
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to znamená popsat, proč existuje nadměrné 
vykořisťování, zda to tak musí být a komu to 
prospívá.

2. Naděje.	 Ve druhém kroku musejí pracov-
níci získat naději, že opravdu mohou něco 
změnit. Nechtějí se cítit jako oběti. Řidiči 
nákladních vozidel tedy potřebují získat 
představu o tom, jak by se věci mohly 
změnit, jaké kroky je potřeba podniknout, a 
vědět, proč stojí za to bojovat. 

3. Akce.	 Společnosti zareagují pouze tehdy, 
pokud si uvědomí, že to pracovníci se 
změnou své situace myslí vážně. Proto 
musíme jednat. Prvním důležitým krokem 
pro každého řidiče nákladních vozidel je 
dokumentace pracovní doby. Tak si vytvoří 
základ pro prosazování svých práv. 

Příklad z TransFair:  
ŠABlONA letáku PřeSHrANičNícH 
ODBOrů

Poradní projekt DBG Fair Mobility si proto stanovil 
za cíl najít řidiče, kteří se nakonec odváží podnik-
nout i krok v podobě žalování svého zaměstnava-
tele. Ve svých dlouhodobých kampaních na odpo-
čívadlech se Fair Mobility například soustředí	na	
problematiku	minimálních	mezd	v Německu. 

Na základě této zkušenosti byla vyvinuta 
šablona	 odborového	 letáku	 s ohledem na 
specifickou	 situaci	 nerezidentních	 řidičů	
nákladních	 vozidel. Podle principu AHA 
obsahuje šablona odborového letáku tři hlavní 
body: 

1. Informace o mechanismech vykořisťování v 
silniční dopravě

2. Návod na konkrétní postup pro řidiče 
nákladních vozidel

3. Kontaktní	údaje	místních odborů

Zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby byly 
z informací	 vybrány	 pouze	 ty	 podstatné	 a aby 
byly uvedené srozumitelně s	 použitím	 ilustrací	
založených	na	zkušenostech	 řidičů	nákladních	

vozidel. Ilustrace a grafika byly proto přizpůso-
beny stylu piktogramů, které řidiči znají ze své 
každodenní práce při používání digitálního tacho-
grafu. 

Řidiči	 nákladních	 vozidel	 mají	 svá	 práva, bez 
ohledu na to, kde je registrované sídlo zaměstna-
vatele. Těchto práv je však potřeba	 se	 domáhat. 
A pro to je nutná dokumentace	 pracovní	 doby. 
Řidiči nákladních vozidel musejí být schopni 
věrohodně doložit, že pracovali v konkrétní zemi 
v konkrétní dobu. Hlavním cílem je proto přimět 
řidiče, aby	si	uvědomili,	že	oni	sami	hrají	v	tomto	
procesu	hlavní	roli.

Za účelem oslovení řidičů nákladních vozidel, 
kteří jezdí po rakouských silnicích, byl odborový 
leták slovinsko-rakouského tandemu poskytnut 
v různých jazycích – němčině a angličtině, slovin-
štině a rovněž v  bosensko-chorvatsko-srbském 
jazyce, protože mnoho řidičů nákladních vozidel 
se zaměstnavateli se sídlem ve Slovinsku pochází z 
Bosny a Hercegoviny a ze Srbska.

viz sada nástrojů
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3. vybudování důvěry 
 řidičů nákladních vozidel

Co	najdete	v	této	kapitole

Být a pracovat na cestách znamená být často 
sám. Nerezidentní řidiči nákladních vozidel 
z východní a jižní Evropy často nemají příliš 
zkušeností s odbory ze svých zemí původu. 
Dopravní odbory v západní Evropě jsou mezi 
řidiči – nerezidenty velmi řídce zastoupeny. 
Tato kapitola se zaměřuje na to, jak mohou 
dopravní odbory využít přímou komunikaci k 
vybudování důvěry nerezidentních řidičů.

Odvětví silniční dopravy je charakteristické silným	
konkurenčním	 tlakem. V praxi to znamená, 
že hlavní	 dodavatel	 ze	 zemí	 západní	 Evropy, 
např. Rakouska, Německa nebo Belgie, má	 často	
subdodavatele	 ve	 východoevropských	 zemích, 
jako je Polsko, Česko nebo Slovinsko. Offshoring, 
subdodávky a vysílání pracovníků jsou rozšířené 
podnikové strategie, jejichž účelem je vyhnout	
se	 určitým	 daňovým	 systémům	 a	 systémům	
sociálního	 zabezpečení. Z této „organizované 
nezodpovědnosti“ profituje mnoho společností jak 
v západní, tak ve východní Evropě. 

A řidiči nákladních vozidel jsou ti, kteří na ni doplá-
cejí. Platový a sociální dumping dopadá především 
na nerezidentní řidiče z východní a jižní Evropy. 
Výsledkem pak je, že řidiči ze západní Evropy jsou 

vystaveni ještě	silnějšímu	konkurenčnímu	tlaku. 
Kromě toho výše popsané podnikové praktiky stále 
více podemílají	systémy	sociálního	zabezpečení	
v Evropě.

Máme však i dobré zprávy. Ve většině evropských 
zemí mají	všichni	 řidiči	nákladních	vozidel	 svá	
práva, bez ohledu na to, kde je registrované sídlo 
zaměstnavatele. Nerezidentní řidiči nákladních 
vozidel ve většině případů vědí, že jsou nadměrně 
vykořisťováni. Podle výzkumu ETF však často 
nemají představu o svých pracovních	a	sociálních	
právech	v	zemích	západní	Evropy	a velká část z 
nich není v odborech. Přesto však většina nerezi-
dentních řidičů nákladních vozidel, kteří se zúčast-
nili průzkumu ETF, měli zájem o členství v odbo-
rech, ale nikdy dříve nebyli s žádnými odboráři v 
kontaktu. To otevírá příležitost odborům v západní 
Evropě.

3.1 Organizační nástrOj 
č. 5: příMá kOMunikace

Odbory musí oslovit nerezidentní řidiče náklad-
ních vozidel. Existuje mnoho způsobů, jak komu-
nikovat s potenciálními členy. Sociální média, 
ať už Facebook, Twitter, nebo Instagram, rozší-
řila dostupné komunikační kanály. To se ukázalo 
velmi zřetelně během pandemie Covid-19. Pokud 
však chceme přimět	pracovníky	k	akci, není nad 
osobní rozhovor. Při osobním	 rozhovoru	„jeden	
na	 jednoho“	 budujeme vztah a důvěru. Ze stej-
ného důvodu je důležité oslovit	 pracovníky	 v	
jejich	rodném	jazyce. 
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Obr. 13-14: Odborová akce tandemu Polsko-Ně-
mecko na odpočívadle v Německu, 30. září 2020

Obr. 15-16: Odborová akce tandemu Slovinsko-Ra-
kousko na slovinsko-rakouské hranici, 1. září 2020

S ohledem na pandemii Covid-19 je zvláště důle-
žité, aby byla během činností odborů zahrnujících 
přímý kontakt přijata odpovídající	 hygienická	
ochranná	opatření. Tato odpovědnost ve skuteč-
nosti leží na zaměstnavateli, ale často není brána 
vážně. Odbory takto mohou ukázat, že nošení 
ochrany úst a nosu, dodržování rozestupů a ohle-
duplné jednání s druhými není jen zdravotní zále-
žitost. Je to záležitost respektu k řidičům náklad-
ních vozidel, kteří vykonávají práci důležitou pro 
systém během pandemie a jsou tudíž vystaveni 
vyššímu riziku nákazy.

Příklad z TransFair:  
Akce ODBOrů NA ODPOčíVADlecH

Poradní projekt DGB Fair Mobility v Německu si 
dal za cíl informovat	 řidiče	 na	 odpočívadlech	
o	 jejich	 právech. Poradci zároveň při přímém 
kontaktu s řidiči nákladních vozidel zjišťují více 
o jejich pracovních podmínkách. Například když 
poradci z Fair Mobility mluvili s řidiči z takzvaných 
třetích zemí, zmiňovali tito řidiči často problém s 
vízy. 

Fair Mobility vytváří	 povědomí	 o	 skutečném	
pracovišti. Řidiči nákladních vozidel musejí 
pochopit, že odvádějí stejnou práci jako jejich 
místní kolegové, a proto by měli dostávat plat 
podle místních podmínek. Fair Mobility navíc 
doprovází a upozorňuje na konkrétní případy, aby 
si řidiči nákladních vozidel dokázali představit, jak 
lze řešit systematický platový a sociální dumping 
jejich zaměstnavatele.



15

Vybudování důvěry  řidičů nákladních vozidel

Přímý	 kontakt	 v	 terénu,	 osobní	 rozhovory	
„jeden	na	jednoho“	a	poradenství	nabízené	v	
jazyce	řidičů	umožnily vybudovat nezbytnou	
důvěru. Na základě zkušeností z projektu Fair 
Mobility obsahovaly cílové	rozhovory	„jeden	
na	 jednoho“	s	 řidiči	nákladních	vozidel	 tři	
klíčové	kroky, podobné principu Hněv-Nadě-
je-Akce.

1. Začněte	 informacemi.	 Příklad: „Dnes jsme 
tady, protože vás chceme informovat. Pokud 
řídíte v Rakousku, máte nárok na minimální 
mzdu. Dostáváte rakouskou minimální mzdu?“

2. Mluvte	 o	 vykořisťování	 a	 naslouchejte.	
Příklad: „Víme, že nedostáváte minimální mzdu 
a víme, že váš zaměstnavatel vás systematicky 
vykořisťuje. Víme však také, že s tím můžete 
něco udělat.“ V tuto chvíli se často objevují 
pochopitelné námitky. Proto je důležité jim 
naslouchat a odpovídat. Koneckonců nikdo 
jiný než řidiči samotní nemůže věci změnit. 

3. Řešení	je	dokumentace. Příklad: „Je důležité 
dokumentovat si pečlivě pracovní dobu. Můžete 
použít tachograf, abyste prošli inspekcí („čistý 
tacho“). Ale my chceme, abyste tachograf použí-
vali jako svou pokladnu. Například pokud 
zmáčknete pauzu při vykládce, vzdáváte se svých 
práv.“ 
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4. umožnění přeshranič-
ního právního zastou-
pení

Co	najdete	v	této	kapitole

Na evropské úrovni existuje řada závazných 
zákonů, které upravují pracovní a sociální 
práva v silniční dopravě. K úspěšné obraně 
nerezidentních řidičů nákladních vozidel u 
soudu musejí odbory případ po případu vybu-
dovat solidní právní strategie. Tato kapitola se 
zaměřuje na budování potřebných kapacit.

Když se společnosti účastní platového	a	sociálního	
dumpingu, doplácejí na to řidiči po celé Evropě: 
na jednu stranu to jde ruku v ruce s nadměrným	
vykořisťováním	nerezidentních řidičů nákladních 
vozidel z jižní a východní Evropy. Na druhou stranu 
se tím dostávají pod čím dál větší tlak pracovní 
a	 sociální	 standardy, a tím i řidiči ze západní 
Evropy. Podpora nerezidentních řidičů je tudíž v 
nejlepším	zájmu	všech	řidičů. 

ETF uvádí, že většina problémů, kterým čelí řidiči 
– nerezidenti, má právní řešení. V této souvislosti 
nabízejí Pokyny ETF pro přeshraniční právní zastou-
pení řidičů-nerezidentů nástroj „první pomoci“, 
který odborovým svazům umožní rychle posoudit	
problém, kterému řidič čelí, a poskytnout	
příklady,	 jak	 postupovat	 v	 právních	 řízeních	

ohledně pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení v různých kombinacích zemí. Pokyny 
podporují odbory při vytváření	právní	analýzy	a	
strategie	 prostřednictvím předkládání klíčových 
způsobů a faktorů, které je třeba zohlednit při 
účasti na přeshraničních	právních	akcích. 

Pro vymáhání práv nerezidentních řidičů náklad-
ních vozidel jsou zapotřebí dvě věci: na jedné straně 
to vyžaduje spolupráci	mezi	správními	orgány. To 
zahrnuje jak spolupráci mezi různými úřady na vnit-
rostátní úrovni, tak také mezinárodní spolupráci 
úřadů z jednotlivých členských států EU. Na druhé 
straně je pro vymáhání práv potřeba odborářství	
nerezidentních	 řidičů	 nákladních	 vozidel	 a	
zastoupení	jejich	kolektivních	zájmů. Z pohledu 
ETF je účast	 nerezidentních	 řidičů	 nákladních	
vozidel	v	odborech	naprostou nutností.

4.1 Organizační nástrOj 
č. 6: BuDOvání kapacity

Shrnuto a podtrženo, řidiči nákladních vozidel – 
nerezidenti mají svá práva. Proto musejí tato práva 
prosazovat	 na	 národní	 úrovni. Pro odborové 
svazy to pak znamená budování	kapacit	potřeb-
ných k podpoře nerezidentních řidičů. Podle ETF 
k těmto kapacitám patří ochota,	finance	a	pora-
denské	zdroje,	rozvoj	právních	strategií	a	spolu-
práce	s	dalšími	aktéry. 

viz sada nástrojů
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Umožnění přeshraničního právního zastoupení

Budování kapacit je v případě právního sporu 
se zaměstnavatelem základem pro to, aby byly 
odbory schopné	 činit	 zásadní	 rozhodnutí	
s ohledem na klíčové otázky a	 jednat	 podle	
toho:

1. Určit	 jurisdikci	 nejpříznivější	 pro	 zájem	
řidičů. Kde by měly být zájmy řidičů hájeny, 
u jakého soudu, v jakém členském státě? 

2. Vybrat	 odbory	 nejlépe	 situované	 pro	
poskytnutí	 pomoci.	 Které odbory jsou 
nejvhodnější k obraně zájmů řidičů? Odbory 
ze země původu řidiče, odbory ze země, kde 
pracuje, odbory ze země, kde je uplatněn 
nárok?

3. Zkontrolovat	 právní	 nároky	 řidičů. Jaká 
pravidla a předpisy a z jaké země se uplatní?

4. Stanovit	 rozsah	 podpory	 odborů.	 Jaká je 
nejlepší forma pomoci ze strany odborů? 
Jsou to informace, rady, nebo dokonce 
doprovod k soudnímu jednání se zaměstna-
vatelem nebo k soudnímu řízení?
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Publikace

Silniční nákladní doprava v Evropské unii – Hledání 
rovnováhy mezi hospodářským a sociálním 
rozměrem vnitřního trhu. Kvantitativní sektorová 
analýza, Lynn De Smedt & Frederic De Wispelaere, 
2020: https://transfair-project.eu/wp-content/
uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_
Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf 

Cesta na Slovensko je stále rušná – ABC sociálního 
dumpingu a jak se nic nezměnilo ... BTB pokračuje 
ve vyšetřování, Belgische TransportBond, 2019: 
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEn-
Logistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/
Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf 

Pokyny ETF pro přeshraniční právní zastoupení 
nerezidentních řidičů, 2013: na vyžádání na sekre-
tariátu ETF prostřednictvím https://www.etf-eu-
rope.org/about-us/team/ 

Pandemie vykořisťování v evropské nákladní 
dopravě, VNB, ITF a IUF, 2020 https://www.
itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/
VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf

leTáky

Odborové letáky TransFair pro nerezidentní řidiče 
Slovinsko-Rakousko v různých jazycích: https://
transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/ 

Odborové letáky tandemu Polsko-Německo: 
h t t p s ://t ra n s f a i r - p ro j e c t .e u/w p - c o n t e n t/
uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_
TransFair_DE.pdf  

násTroje Pro online sPoluPráci

BigBlueButton: https://bigbluebutton.org/ 

Miro: https://miro.com/ https://miro.com

Mural: https://www.mural.co/ https://www.mural.
co/

Flinga: https://flinga.fi/ 

https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/TRANSFAIR_Quanti_Dimension_Transport_EU_EDITED_Feb2021.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek_2019_EN_WEB.pdf
https://www.etf-europe.org/about-us/team/
https://www.etf-europe.org/about-us/team/
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/news/files/VNB_ITF-IUF_Report_FINAL.pdf
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/more-leaflets-for-drivers/
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://transfair-project.eu/wp-content/uploads/2021/02/FM_Solidarnosc_2020_Leaflet_TransFair_DE.pdf
https://bigbluebutton.org/
https://miro.com/%20https://miro.com
ttps://www.mural.co/%20https://www.mural.co/
ttps://www.mural.co/%20https://www.mural.co/
https://flinga.fi/
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# 1 kontrolní seznam pro 
přeshraniční akci odborů

1) cíle

 › Čeho chceme dosáhnout touto společnou 
odborovou akcí?

2) cílová skuPina

 › Koho chceme touto akcí oslovit?
 › Co se týká řidičů:

 » Co se od nich chceme dozvědět?
 » Co chceme, aby se oni dozvěděli od nás?

3) sPojenci

 › Čí podporu potřebujeme? Jací spojenci by nás 
měli podpořit před touto akcí / v jejím průběhu 
/ po jejím skončení?

 › Co se týká médií:
 » O jakých médiích mluvíme? Jaká je jejich 

cílová skupina? 
 » Čeho chceme dosáhnout zapojením těchto 

médií?
 » Ohrožujeme zapojením těchto médií řidiče? 
 » Získáme od řidičů potřebné informace, 

pokud zapojíme (tato) média? 
 » O jakých reportérech mluvíme? Máme s 

nimi již dobré kontakty? 
 » Jak chceme, aby o akci referovali? Co 

můžeme udělat pro to, aby vylíčili akci z 
našeho pohledu?

 › Co se týká našich vlastních mediálních kanálů:
 » Máme své vlastní mediální kanály? 
 » Mohli by nás na akci doprovázet kolegové z 

tiskového oddělení?
 » Kdo další by nás v tom mohl podpořit? 

4) MísTo a čas

 › Kdy zahájíme akci na hranicích? Jak dlouho by 
měla trvat? Kdy skončí?

 › Kde přesně bude probíhat?
 › Co budeme dělat v průběhu akce? Krok za 

krokem: Jak bude vypadat náš postup?
 › Jsou tu nějaké další aspekty ohledně místa 

a času, které bychom měli vzít v úvahu a 
připravit se na ně?

5) MaTeriály

 › Jaké materiály k rozdávání řidičům už máme? 
(informační materiály, užitečné dárky, 
formulář pro členství apod.)

 › Potřebujeme nové letáky? V jakých jazycích?
 › Kdo má co na starost / kdo co vezme?

6) ÚčasTníci

 › Kdo se bude akce účastnit?
 › Kdo koho pozve?

7) TluMočení

 › Potřebujeme pro rozhovory s řidiči tlumočení? 
V jakých jazycích?

 › Potřebujeme tlumočení, abychom se dorozu-
měli spolu?

 › Kdo bude kontaktovat tlumočníky a připraví je?

8) dokuMenTace

 › Jak budeme akci dokumentovat? (fotky, proto-
koly, interní zprávy, tisková prohlášení apod.)

 › Kdo má na starost jakou dokumentaci?
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# 2 kontrolní seznam pro 
přeshraniční akci odborů

1) určiT jurisdikci nejPříznivější Pro 
zájeM řidičů

Kde by měly být zájmy řidičů hájeny, u jakého 
soudu, v jakém členském státě? 

1. Ve kterém členském státě je nejvýhodnější 
soudní řízení (např. rozhodnutí soudu lze 
dosáhnout v co nejkratší době?)

2. Ve kterém členském státě jsou specializované 
soudy, tj. pracovní soudy? 

3. Ve kterém členském státě je nejpravděpodob-
nější, že řidič získá požadované odškodné? 

4. Ve kterém členském státě má zaměstnavatel 
nejcennější zabavitelný majetek, který lze 
použít k odškodnění řidiče? 

5.	 Ve kterém členském státě je systém odvolání 
příznivější pro zájmy řidiče? 

2) vybraT nejléPe siTuované odbory 
Pro PoskyTnuTí PoMoci

Které odbory jsou nejvhodnější k obraně zájmů 
řidičů? Odbory ze země původu řidiče, odbory ze 
země, kde pracuje, odbory ze země, kde je uplatněn 
nárok apod.?  Při určení, které odbory jsou nejlépe 
situované pro poskytnutí pomoci nerezidentním 
řidičům je třeba vzít v úvahu následující:

1. kulturní blízkost s řidičem (jazyk, kultura 
apod.); 

2. znalosti procesních pravidel zvolené jurisdikce 
a schopnost je zvládnout; 

3. znalost příslušných právních předpisů týka-
jících se nároku a situace řidiče (tj. pokud je 
příslušný soud německý, ale příslušné pravidlo 
týkající se nároku řidiče je polské, pak by měla 
existovat spolupráce mezi odbory obou zemí); 

4. potřeba formalizovat spolupráci odborových 
svazů (tj. dohoda o nákladech vzniklých v 
soudním řízení);  

5.	 dostupné zdroje (lidské zdroje a finance).

3) zkonTrolovaT Právní nároky řidičů

Jaká pravidla a předpisy a z jaké země se uplatní?

4) sTanoviT rozsah PodPory odborů

Jaká je nejlepší forma pomoci ze strany odborů?

1. Informace a povědomí o složitosti a nejed-
noznačnosti systémů zaměstnanosti; poten-
ciál těchto systémů blokovat přístup řidičů k 
právům a výhodám; údaje o mzdách, právech a 
výhodách v EU-27; role odborů a jejich kompe-
tence a možnosti pomoci

2. Pomoc při dosažení mimosoudního urovnání 
sporu

3. Pomoc nerezidentním řidičům ve fázi řešení 
sporu
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#3 technický návod pro 
Nadnárodní online work-
shop transFair

Čtvrtek 1. října 2020, 10-16 hodin

Odkaz	na	stránky	konferenční	místnosti	(online	
od	9:30): https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp 

Odkazy	na	překladatelské	místnosti:
Polskie: https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu 
Čeština: https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m 
Bosanski/Hrvatski/Srpski: https://bigblue.forba.
at/b/san-2yr-2qt  
English: https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh
Deutsch: https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33

Vážení kolegové, 

náš Nadnárodní	 online	 workshop	 v projektu 
TransFair se blíží a jsme rádi, že se ho zúčastníte! 
Workshop se bude konat na konferenčním serveru 
FORBA bigblue.forba.at

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že work-
shop	bude	simultánně	tlumočen	do	pěti	jazyků, 
aby byla možná aktivní účast co největšího počtu 
kolegů. Po svém boku budeme mít osm schopných 
tlumočníků, kteří budou tlumočit ve dvojicích a 
budou se střídat v některém z uvedených jazyků: 
polština,	 čeština,	 bosensko-srbo-chorvatština,	
angličtina	a	němčina. 

Pokud mluvíte všemi těmito jazyky, stačí, když 
otevřete odkaz na konferenční místnost a nemusíte 
dále číst :) Ale pokud, tak jako já, potřebujete simul-
tánní tlumočení, následujte prosím tyto tři kroky:

 › Dejte si dost času a pečlivě	si	pročtěte	tento	
návod. Z mé zkušenosti je lepší si k tomu dát 
kávu nebo čaj a úplně nejlépe to jde s kouskem 
koláče.

 › Při čtení návodu si prosím zkontrolujte i zaří-
zení, která budete při účasti na workshopu 
používat. Tato	 zařízení	 musejí	 splňovat	
určité	požadavky. 

 › Připojte se k našemu virtuálnímu	 testo-
vacímu	 mítinku,	 abyste	 si	 svá	 zařízení	
vyzkoušeli	 v	 praxi. Tento virtuální testovací 
mítink proběhne ve	 středu	 30.  září	 od  10	
do 11	hodin, dostanete se na něj prostřednic-
tvím stejného odkazu, jako na samotný online 
workshop (viz 1. strana).

Abyste slyšeli jazyk, který jste si zvolili, musíte	
být	 přítomni	 ve	 dvou	 virtuálních	 místnostech	
zároveň	 a	 musíte	 přepínat	 zvuk	 mezi	 těmito	
místnostmi. Takto si kdykoliv můžete vybrat, jestli 
chcete poslouchat originální zvuk, nebo tlumočení 
do některého z jazyků. 

Máte dvě možnosti, jak to udělat. Na následujících 
třech stránkách Vám je obě popíšeme. A ničeho se 
nebojte, bude to vtipné a budou tam obrázky :) 

https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp
https://bigblue.forba.at/b/san-k7d-4qu
https://bigblue.forba.at/b/san-hmj-h4m%20
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-2yr-2qt
https://bigblue.forba.at/b/san-vzw-3wh
https://bigblue.forba.at/b/san-hew-e33
bigblue.forba.at
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1. MožnosT (TuTo MožnosT váM 
doPoručujeMe)

Otevřete dvě záložky v aktuální verzi prohlížeče 
Mozilla Firefox + sami ovládejte zvuk myší

1)	Budete	potřebovat	toto	vybavení:

 › 1 počítač/notebook s aktuální verzí prohlížeče 
Mozilla Firefox

 › 1 sluchátka s mikrofonem
 › 1 myš nebo touchpad

Důležité:	 Nepoužívejte	 reproduktory.	 Mohou	
způsobovat	 rušivé	 zvuky.	 Také	 nepoužívejte 
sluchátka	připojená	přes	Bluetooth.	Často	mají	
senzory,	které	je	automaticky	vypnou,	když	si	je	
sundáte.	To	by	se	v	průběhu	workshopu	nemělo	
stát.	 Sluchátka	 musejí	 přenášet	 zvuk	 nepře-
tržitě.

2)	 Pokud	 máte	 všechno	 potřebné	 vybavení,	
můžete	 se	 nyní	 připojit	 do	 konferenční	 míst-
nosti	v	těchto	3 krocích:	

Krok	 1: Otevřete tento link v prohlížeči Mozilla 
Firefox: https://bigblue.forba.at/b/san-wf7-vcp

Krok	 2: Napište své jméno a jazyk, ve kterém 
chcete mluvit/poslouchat, do zobrazeného pole, 
např. Sandra Stern (DE). To pomůže tlumočníkům 
v jejich práci.

Krok	3:	Klikněte na „Mit Mikrofon“ a už jste rovnou 
v konferenční místnosti, kde všichni můžeme 
mluvit – báječné!

3)	 Pak	 vstupte	 do	 tlumočnické	 místnosti	 s	
jazykem,	 ve	 kterém	 chcete	 poslouchat.	 Je	 to	
stejný	postup	 jako	u	konferenční	místnosti,	 ve	
3 krocích,	jen	s	jedním	malým	rozdílem:

Krok	1:	Otevřete si odkaz v nové záložce v prohlí-
žeči Mozilla Firefox pro tlumočnickou místnost ve 
vybraném jazyce.

Krok	2:	I sem napište své jméno a jazyk, ve kterém 
chcete mluvit/poslouchat, do zobrazeného pole, 
např. Sandra Stern (DE). 

Krok	3:	Tentokrát však klikněte na „Nur zuhören“ – 
to je ten malý rozdíl. Tím jste vstoupili do tlumoč-
nické místnosti a uslyšíte tlumočení do jazyka, 
který jste si vybrali.

Skvělé, téměř hotovo!

4)	Během	workshopu	musíte	vypínat	a	zapínat	
zvuk	z	konferenční	místnosti	a	zvuk	z	vybrané	
tlumočnické	 místnosti	 podle	 toho,	 jaký	 jazyk	
chcete	slyšet.	Vypadá	to	následovně:

Musíte ztlumit buď zvuk z konferenční místnosti, 
nebo zvuk z vybrané tlumočnické místnosti. Jinak 
uslyšíte všechno najednou, o což nikdo nestojí. Já 
například budu moderovat workshop v němčině. 
Pokud chcete slyšet jiný jazyk, musíte vypnout 
zvuk v konferenční místnosti, tedy ztlumit mě. 
Zapnete si zvuk v tlumočnické místnosti. Takže 
stačí kliknout jednou, nanejvýš dvakrát.

Krok	 1: Na záložce klikněte na symbol reproduk-
toru, abyste vypnuli zvuk. Pak už neuslyšíte origi-
nální zvuk, což v tomto případě budu já.

Nebo: Klikněte pravým tlačítkem na záložku 
a zvolte „ztlumit záložku“ („mute tab“) nebo 
„zapnout zvuk záložky“ („unmute tab“).

Výborně, teď můžete sledovat workshop ve 
vybraném jazyce a můžete také mluvit jazykem, 
který jste si vybrali! 
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2. MožnosT (Taky je v Pohodě :))

2 zařízení s prohlížečem Mozilla  Firefox nebo 
Google Chrome + přehazování sluchátek

1)	Budete	potřebovat	toto	vybavení:

 › 1 počítač/notebook s aktuální verzí prohlížeče 
Mozilla Firefox nebo Google Chrome

 › 1 další zařízení, např. smartphone, počítač, 
notebook také s aktuální verzí prohlížeče 
Mozilla  Firefox nebo Google Chrome (na 
smartphonech funguje lépe Google Chrome)

 › 1 sluchátka s mikrofonem
 › 1 další sluchátka

Toto	 je	 důležité:	 Nepoužívejte	 reproduktory.	
Mohou	způsobovat	rušivé	zvuky.	Také	nepouží-
vejte	sluchátka	připojená	přes	Bluetooth.	Často	
mají	senzory,	které	je	automaticky	vypnou,	když	
si	 je	 sundáte.	 To	 by	 se	 v	 průběhu	 workshopu	
nemělo	 stát.	 Sluchátka	 musejí	 přenášet	 zvuk	
nepřetržitě.

Toto	 je	 dobré	 vědět,	 pokud	 budete	 používat	
smartphone:	 Pokud	 budete	 používat	 smart-
phone	 pro	 tlumočnické	 místnosti,	 vypněte	 si	
režim	úspory	baterie	(pro	tuto	aplikaci,	tedy	pro	
Mozilla  Firefox	 nebo	 Google  Chrome).	Mnoho	
smartphonů	 totiž	 v	 tomto	 režimu	 zavírá	 apli-
kace,	které	nejsou	aktivně	používané	po	určitou	
dobu	 –	 a	 v	 našem	 případě	 budeme	 „jenom“	
poslouchat	 tlumočení.	 Výsledkem	 by	 bylo,	 že	
by	vás	smartphone	vyhodil	z	tlumočnické	míst-
nosti.	 Nestalo	 by	 se	 nic	 hrozného,	 protože	 do	
tlumočnické	místnosti	můžete	snadno	vstoupit	
znovu.	 Ale	 je	 to	 otravné,	 a	 proto	 Vám	 radíme	
vypnout	si	úsporný	režim	na	svém	smartphonu	
po	dobu	účasti	na	workshopu.

2)	 Do	 konferenční	 a	 tlumočnické	místnosti	 se	
dostanete	tak,	jak	je	popsáno	v	1. možnosti	(viz	
strana	2	a	3).

Berte prosím v úvahu, že pokud používáte smart-
phone např. pro tlumočnickou místnost, buď 
zadejte odkaz ručně, nebo si přepošlete odkaz 
do svého smartphonu. I tady budete potřebovat 
nejnovější verzi prohlížeče, buď Mozilla Firefox 
nebo Google  Chrome – přičemž Google  Chrome 
funguje na smartphonech lépe.

3)	 Pokud	 chcete	 přepínat	 mezi	 originálním	
zvukem	 a	 tlumočením,	 stačí	 si	 vyměnit	
sluchátka.	

Napravo vidíte obrázek našeho skvělého kolegy z 
IT Johannese Stolby. Zde je přítomen v konferenční 
místnosti a mluví do svých sluchátek s mikrofonem 
(černé, s držáčkem, má je pověšená na krku). Na 
druhé straně je přítomen v jedné z tlumočnických 
místností. Pro tu používá sluchátka do uší (bílá).

Výborně, teď můžete sledovat workshop ve 
vybraném jazyce a můžete také mluvit jazykem, 
který jste si vybrali!

Děkujeme Vám za pozornost a znovu připomínáme 
testovací	mítink	 BigBlue	 30.  září. Máte-li jaké-
koliv otázky, obraťte se na mě nebo na Johannese: 

Johannes Stolba i Sandra Stern  
transfair@forba.at
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You have 
the right to 
the Austrian 
 minimum wage 
of € 9,56 gross (2021) 
per working hour!

Neodvisni Sindikat 
Delavcev Slovenije 
Slovenska cesta 54
1000 Ljbubljana, SI
T: 00386 590 53 850
E: info@nsds-sindikat.si
www.nsds-sindikat.si

Gewerkschaft VIDA
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien, AT
T: 0043 1 53444 79
E: info@vida.at 
www.vida.at

The addresses of competent authorities in 
Slovenia and Austria can be found online at: 
https://transfair-project.eu/ 

Be quick! Often there are short expiry periods 
of only three months in which you can demand 
your minimum wage. Otherwise you will lose 
your entitle ments. For support, contact the VIDA 
union. 

This is what you  
can do in Austria

How to contact  
your local union

Are you a truck driver  
in Austria? 

This is what a letter to your 
employer should look like:

“Dear Mr/Mrs XY, I was employed at your 
company from … until … . For this period I am 
 entitled to the Austrian minimum wage which  
I have not received (entirely) for this period.  
I hereby assert this claim.” 

Signature, place, date 

TransFair is funded by the European Commission as part of 
the EU Programme EaSI (GA no VS/2019/0401). The European 
Commission is not responsible for any use of the information 
contained therein.

 › Write a letter to your employer within the expiry 
period demanding your money. Keep a copy.

 › Send the letter by post with recorded delivery. 
Keep the receipt. 

 › If you have made your written demand to your 
employer within three months, you have a 
maximum of three years to go to court. 

R

If you are a truck driver in Austria (except transit) 
you have rights – no matter where your employ-
er’s registered office is located.

Driving is working time. Loading and waiting also 
count as working time. But often employers don’t 
pay anything or pay too little for this type of work.

Take all your working time records  
and contact the NSDS union. 

You are entitled to  
the minimum wage

9,56€/h This is what you  
can do in Slovenia

Your employer pays your expenses as 
part of your salary? That’s not right! 
Expenses must be paid in addition to 
the minimum wage. 

Does your employer want you to 
manipulate the tachograph?  
That’s illegal! 

Document everything: make a written note, 
take a screenshot or record a voicemail of the 
instructions you receive. Also note the date.

Is your employer paying you too 
little? That’s wage and social 
dumping! By doing so your employer 
is also breaking the law!

You have the right to:

 › the minimum wage of € 9,56 gross (2021) 
per working hour.

 › holiday and Christmas pay.

 › allowances, e.g. if you work overtime, drive 
during the night or transport dangerous 
goods.

 › expenses, e.g. if you have to pay for food and 
accommodation.

Document all your working time:

 › Working time records are important evidence.

 › The tachograph and your driver card make 
documentation easier.

 › You can document your working time on paper  
or in your diary. 

The NSDS union: 

 › calculates the minimum wage you are entitled 
to.

 › advises and supports e.g. if your employer has 
not paid you enough. 

 › In Slovenia you can go to court and demand 
the wages you should have been paid over the 
previous five years.

€

 +  + =

#4 Odborové letáky pro 
nerezidentní řidiče, slovin-
sko-rakousko, v angličtině



Metodika pro školení TransFair: 

Šest nástrojů pro organizaci řidičů  nákladních vozidel

Sandra Stern (FORBA)

Vídeň, Srpen 2021

transfair-project.eu
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