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Anotace 

Práce se zabývá postojem České republiky vůči návrhu revize směrnice o dočasně 

vysílaných pracovnících, který představila Evropská komise v březnu 2016. Ačkoliv Česká 

republika zaujala v březnu 2016 negativní stanovisko, při finálním hlasování na Radě 

v červnu 2018 návrh podpořila. Práce se proto snaží vysvětlit příčiny změny české pozice 

pomocí teorie advokačních koalic a potvrdit tak hlavní tezi, že změnu pozice lze vysvětlit 

existencí advokačních koalic, které se snažily prosadit právě svá přesvědčení, tudíž pomocí 

této teorie. Práce ukázala, že tezi lze potvrdit jen částečně. Ačkoliv byla potvrzena 

existence dvou názorově protichůdných advokačních koalic, nelze s jistotou tvrdit, že 

důvodem změny byly právě tyto koalice.  

Byly definovány dvě teze. První teze pracuje s externími událostmi, jejichž existence byla 

v práci potvrzena, potvrzena byla také jejich dominantní role na změnu pozice. Teze proto 

mohla být potvrzena. Druhá teze byla naopak vyvrácena, neboť s ohledem na slabou a 

spíše pasivní druhou koalici, nebyla na národní úrovni snaha překonat patovou situaci 

nutná. Změna pozice navíc nemůže být považována za absolutní, spíše šlo o posun, ale 

stále ve stejné názorové rovině. Řečeno slovy terminologií teorie, práce zjistila, že šlo spíše 

o vedlejší změnu (minor change). 

 

 

Annotation 

This thesis focuses on the position of the Czech Republic towards the proposal of the 

revision of the Posting of Workers Directive, which was introduced by the European 

Commission in March 2016. Although the Czech Republic´s statement was negative in 

March 2016, the Czech position supported the proposal during final voting in the Council 

in June 2018. The thesis aims at identifying causes of the position change using the 

Advocacy Coalition Framework and at confirming the main proposition, that change of the 

position may be explained by an existence of advocacy coalitions which tried to enforce 

their beliefs. The thesis concludes that the main proposition may be confirmed only 

partially. Although the existence of two advocacy coalitions with opposing beliefs was 

identified, it is not possible to claim absolutely that this is the true reason of the change. 

Two hypothesis were defined. First one is based on existence of the external sources whose 

presesnce was confirmed, as well as their dominant influence on the change. Therefore, 



 

 

 

this hypothesis was confirmed. The second hypothesis was disproved. The second coalition 

was much weaker and rather passive than the first one, so there was no need to overcome 

the "hurting stalemate" situation at the national level. The change was not absolute. It 

should be perceived rather as shift, still at same opinion level. In words of the terminology 

of the theory, the change was only minor. 
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Úvod 

Problematika revize směrnice byla déle jak dva roky kontroverzním tématem napříč 

Evropou, které způsobovalo silné názorové rozdělení Unie. Evropská komise představila 

návrh směrnice 8. března 2016 a ihned tak rozpoutala debatu s velmi citlivou politickou 

konotací. Jedním z impulsů bylo Junckerovo prohlášení, že v Evropě nemá scoiální 

dumping místo. Iniciativa návrhu Komise byl v zájmu zejména Francie, Německa a Belgie, 

jejichž úsilím bylo sjednat „nápravu“ fungování vnitřního trhu prostřednictvím zvýšení 

pracovněprávní ochrany vysílaného pracovníka. Ovšem středovýchodní část Unie v těchto 

návrzích viděla pouze protekcionismus. V Unii se tak objevily dva narativy, přičemž Česká 

republika patřila k té části Unie, která návrh odmítala. Její pozice se opírala o dlouhodobé 

priority ČR na liberalizaci a prohlubování vnitřního trhu a proto se k návrhu Komise 

postavila negativně. Východiska obsažená v negativní rámcové pozici vydané v březnu 

2016 se však postupně zmírnila. Pozice České republiky vyústila v pozitivní hlasování 21. 

června 2018 na Radě.  

Cílem předkládané diplomové práce je se pokusit alespoň částečně vysvětlit příčiny změny 

pozice České republiky a to za pomocí teorie advokačních koalic. Tato teorie nabízí 

možnost nejen uvážit existenci a přesvědčení, resp. názorová východiska jednotlivých 

zúčastněných aktérů, ale také nabízí nástroj, jak prozkoumat možnou změnu – kauzální 

mechanismy. V práci jsou definovány dva a autorka se pokusí je buď vyvrátit nebo 

potvrdit. S ohledem na zvolenou teorie je tak cílem práce potvrdit, nebo vyvrátit hlavní 

tezi: „Změnu pozice české vlády lze vysvětlit existencí advokačních koalic, jejichž cílem 

bylo prosadit právě svá přesvědčení, tudíž změnu lze vysvětlit pomocí teorie advokačních 

koalic.“ V duchu tohoto cíle jsou zvoleny dvě hlavní výzkumné otázky: (1) Jaké byly 

důvody české reprezentace pro odmítnutí směrnice jako takové? a (2) Jaké jsou příčiny 

změny vládní pozice? Lze změnu objasnit pomocí teorie advokačních koalic? Zvoleným 

výzkumným designem diplomové práce je jednopřípadová studie. Výzkumný problém – 

proč došlo ke změně české pozice – se autorka pokusí vyřešit zejména pomocí metody 

process tracing. Výběr metody odpovídá zvolenému výzkumnému designu: metoda i 

design pracují s příčinou, resp. kauzalitou, navíc vhodným způsobem doplňují zvolenou 

teorii, která s kauzálními mechanismy také pracuje. 

Diplomová práce je členěna následovně. Nejprve je v kapitole Metodologie uveden 
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metodologický rámec práce, včetně výzkumného designu, zvolených metod, zpracování 

dat a bližšího uvedení cílů, výzkumných otázek a hypotéz. Kapitola Teoretické ukotvení 

práce nabízí přehled zvolené teorie. Zmíněny jsou revize, které k této teorii neodmyslitelně 

patří a které jsou zároveň většinou výsledkem konstruktivní kritiky přicházející z odborné 

veřejnosti, limity a klíčové aspekty práce. Prostřední část práce je věnována kapitolám o 

vysílání pracovníků v obecné rovině (Vysílání pracovníků v Evropské unii), dále o vývoji 

problematiky revize směrnice na unijní úrovni (Geneze problému). Následující část práce 

již odpovídá na první výzkumnou otázku (Výchozí pozice České republiky). Konečná část 

práce má aplikační charakter, tzn. teorie je aplikována na zkoumaný případ (Aplikace 

teorie advokačních koalic na zkoumaný případ). Nejprve následuje kapitola, která čtenáři 

představí aktéry (Analýza zúčastněných aktérů), dále práce nabízí jejich rozdělení do koalic 

(Rozdělení do koalic). Následuje kapitola věnovaná kauzálním mechanismům a změnám 

přesvědčení aktérů (Mechanismy politické změny dle teorie advokačních koalic). Poslední 

částí práce je část věnovaná testování hypotéz (Testování stanovených hypotéz). Práce 

končí závěrem, ve kterém dojde ke shrnutí dosažených poznatků. 
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1. Metodologie 

Tato část práce si klade za cíl uvést čtenáře do metodologických aspektů práce. V první 

řadě bude čtenářovi přiblížena zvolená metodologie a výzkumný design. Následně jsou 

sestaveny výzkumné otázky, které odrážejí stanovené cíle v práci. Čtenář bude také 

seznámen s tím, jak probíhal sběr potřebných dat a pomocí jakých metod, přičemž o něco 

větší pozornost je věnována zvláště jedné metodě – process tracingu. Představeny budou 

hypotézy definované jako kauzální mechanismy, které jsou pro lepší pochopení 

znázorněny do schématu. Následuje operacionalizace klíčových pojmů. Kapitola je 

zakončena definováním limitů daného výzkumu. 

Práce je koncipována do dvou na sebe navazujících částí. Zatímco první část má spíše 

kompilační charakter, druhá část může být charakterizována jako aplikační. Bližší 

představu o členění práce poskytne následující shrnutí: první část je spíše metodologicko-

teoretického rázu (vysvětlení teoretického ukotvení a zvolené metodologie), druhá část je 

koncipována tematicky (tzn., že řešený problém je zasazen do relevantního širšího 

kontextu, přičemž ambicí této části je poskytnout čtenáři vhled do související 

problematiky). Posledně třetí část je charakteristická svou aplikací teorie na řešený 

problém. Jinými slovy, teorie je aplikována s účelem pomoci osvětlit řešený problém práce 

v rámci případové studie. 

1.1  Výzkumný design 

Předložená práce vykazuje rysy charakteristické pro kvalitativní metodologii. Kvalitativní 

výzkum studuje data, která mají charakter textu či jedinečných událostí, jejichž 

převedením na čísla by výzkum spíše ztratil na své kvalitě (Drulák 2008, 14). Tato definice 

kvalitativní metodologie ospravedlňuje cestu výzkumu skrze kvalitativní metodologii: 

cílem práce je se pomocí kvalitativních metod alespoň částečně dobrat k příčinám 

konkrétní události. V práci je použita vysvětlující kvalitativní metodologii (Drulák 2008, 

15-16). Často jde o studie, jejichž cílem je testovat určitou teorii (Jelínková 2011, 202). 

Cílem této metodologie je odhalení kauzálních souvislostí, kdy je jev zkoumán hledáním 

příčin/důsledků. Tento cíl je shodný s cílem práce. Vhodnost tohoto výběru je podpořena 

definováním kauzálních mechanismů v této práci. 

Zvoleným výzkumným designem je jednopřípadová studie. Aby byla případová studie 

kvalitní, je nutné si nejprve ujasnit, co je případ a co případovou studií. Například Drulák 
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(Drulák 2008, 32) definuje případ jako dostatečně ohraničenou historickou událost nebo 

její aspekt. V práci tedy půjde o hledání příčin historické události. Případová studie je pak 

„nástrojem“ pro detailní analýzu případu. Vzhledem k tomu, že v práci nejde primárně o 

generalizování, tj. snahu zobecňovat výstupy tohoto výzkumy i na jiné události, lze 

jednopřípadovou studii, užitou v tomto výzkumu, definovat jako jedinečnou, resp. vnitřní. 

V takovém případě se od případové studie neočekává nic jiného než detailní porozumění 

jednomu konkrétnímu případu. Jinými slovy jedinečná případová studie, a stejně tak tento 

výzkum, nemá ambici přispět k vývoji abstraktních teoretických konstrukcí nebo 

k prohloubení poznání o jiných fenoménech (Drulák 2008, 33-34). Výhodou jedinečné 

případové studie je, že případ je zároveň předmětem výzkumu (Drulák 2008, 46). Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že cílem tohoto výzkumu je za pomocí jedinečné 

(jedno)případové studie do hloubky prozkoumat jeden jediný případ (a jeho okolnosti).  

Případová studie byla zvolena z důvodu poměrně úzkého zaměření práce – zaměřuje se 

pouze na jeden jediný případ. Dalším důvodem výběru bylo, že jednopřípadová studie je 

vhodným nástrojem pro ambici této práce: potřebu hloubkového vhledu do řešeného 

problému. Vhodnost výběru výzkumného designu ovšem zároveň narušují i jeho limity. 

Jimi jsou zejména to, že od jednopřípadové studie nelze očekávat víc než pouhé nezávazné 

závěry o tom, jak dalece proměnná ovlivňuje konečný výsledek. Dalším limitem je, že 

s jistotou lze výzkum uzavřít pouze konstatováním, zda a jak proměnné ovlivnily výsledek. 

Nelze však říct, do jaké míry (Drulák 2008, 39-40). S ohledem na cíl potvrdit nebo vyvrátit 

ve výzkumu předem definované kauzální mechanismy (viz níže v této kapitole), autorka se 

nedomnívá, že by kvalita výzkumu byla posledně jmenovaným limitem jednopřípadové 

studie degradována. 

1.2  Cíle a výzkumné otázky 

Cílem předkládané práce je poukázat na problematiku změny pozice české vlády vůči 

směrnici o dočasně vysílaných pracovnících a alespoň částečně osvětlit příčiny změny, a to 

z pohledu teorie advokačních koalic. Jinými slovy, cílem práce je potvrdit hlavní tezi:  

„Změnu pozice české vlády lze vysvětlit existencí advokačních koalic, jejichž cílem bylo 

prosadit právě svá přesvědčení, tudíž změnu lze vysvětlit pomocí teorie advokačních 

koalic.“ 

Práce tak chce obhájit tuto tezi za použití daných zdrojů (viz níže v této kapitole). Tomuto 
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hlavnímu cíli předchází úkol, jenž si práce také klade: popsat výchozí pozici ČR vůči této 

směrnici. Ačkoliv výzkum by nebyl kompletní bez uvedení kontextu, tj. zmínky o samotné 

směrnici, je nutné zdůraznit, že cílem práce není posoudit její kvalitu. Za tímto účelem jsou 

stanoveny následující výzkumné otázky, kterým se práce bude věnovat v následujících 

kapitolách: 

Výzkumná otázka č. 1: 

Jaké byly důvody české reprezentace pro odmítnutí směrnice jako takové? 

Výzkumná otázka č. 2: 

Jaké jsou příčiny změny vládní pozice? Lze změnu objasnit pomocí teorie advokačních 

koalic? 

Výzkumná otázka č. 2 je následně rozdělena takto: 

2.1 Jaké byly advokační koalice s ohledem na tuto směrnici? 

2.2 Jaká byla jejich politická přesvědčení a jejich důvody k odmítnutí/podpoře? 

2.3 Jaké faktory (definované zvolenou teorií) lze považovat za hnací motor 

zkoumané změny? 

2.4 Jaké byly reálné dopady (výstupy) způsobené změnou? 

Rozdělení výzkumné otázky č. 2 je záměrné s ohledem na členění práce, tzn., že jednotlivé 

dílčí otázky budou řešeny v jednotlivých kapitolách. Je také potřeba zmínit, že výzkumná 

otázka č. 1 je stanovena účelně, tzn., že je vhodné si klást otázku po výchozím stavu, než 

práce začne zkoumat, co ke změně vedlo, tedy odpovídat na výzkumnou otázku č. 2. 

Odpověď na otázku č. 1 poslouží jako startovní bod pro výzkum. Hledání odpovědí na tyto 

otázky je omezeno časově, tzn., že práce se zaměřuje na období od března 2016, kdy byl 

návrh revize Evropskou komisí představen a končí červnem 2018, kdy byla revize 

směrnice na Radě EPSCO přijata. 

1.3  Sběr dat a metody 

Vzhledem k tomu, že je práce koncipována jako kvalitativní metodologie, byla i sbíraná 

data kvalitativního rázu. Nashromážděná data v práci představují základní stavební kámen 

výzkumu, neboť bez jejich získání, resp. jejich analýzy by výzkum nebyl realizovatelný. 

Podkladem pro výzkum byla data jak sekundárního (např. výstupy z rozhovorů/dotazníků 

výstupy z médií, tematicky relevantní analýzy), tak primárního charakteru (zejména šlo o 
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dokumenty úřadů, ministerstev, vlády, evropských orgánů atd.).  Za účelem jejich analýzy 

byly použity následující metody: desk research, kvalitativní obsahová analýza, kvalitativní 

(polo)strukturované rozhovory.  

V duchu zvoleného metodologického přístupu process tracing (neboli česky rozbor 

procesu, viz níže) byla využita kvalitativní obsahová analýza textů a desk research (neboli 

analýza sekundárních dat). Zatímco první metoda byla aplikována zejména na oficiální 

dokumenty, tzn. na ty primárního charakteru, druhá metoda byla použita pro analýzu 

sekundárních dat. Neboť právě metoda desk research se využívá pro analýzu sekundárních 

dat z dostupných zdrojů (zejména dříve provedené výzkumy a analýzy).1  

V listopadu 2019 byli osloveni tematicky relevantní aktéři (jejich seznam je uveden níže). 

Jedná se jak o zástupce administrativy ČR (resortní gestor ke směrnici, tj. MPSV, tak 

zástupce vlády), tak zástupce zájmových organizací. Vzhledem k tomu, že někteří 

respondenti upřednostnili (zejména z časových důvodů) korespondenční formu odpovědí 

(v takovém případě byl respondentům zaslán dotazník), práce je definuje jako 

strukturované rozhovory. Naopak část respondentů byla ochotna přistoupit k osobnímu 

setkání. V tomto případě byla zvolena metoda polostrukturovaných rozhovorů, jejichž 

hlavní výhodou je, že rozhovor není limitován předem definovanou sadou otázek, ale 

respondentovi poskytuje prostor pro vyjádření vlastních názorů a myšlenek, což zvyšuje 

hodnotu práce. Vhodnost zvolené metody (polo)strukturovaných rozhovorů podporuje i 

argument klíčového autora teoretického východiska práce – Paula Sabatiera: v rámci 

teorie advokačních koalic je důležité, aby se jednotliví aktéři (koalic) sami vyjádřili 

k problematice skrze dotazníky (Sabatier, Jenkins-Smith 1993, 28). 

S ohledem na zvolenou metodologii – kvalitativní, nešlo, co do počtu respondentů, o 

veliký vzorek. Nicméně autorka se snažila oslovit takové respondenty, kteří se z hlediska 

zaměření práce ukázali být jako klíčoví. Navíc pro kvalitativní výzkum, konkrétně 

případovou studii, je počet respondentů v řádu jednotek dostačující (Jelínková 2011, 205-

206). 

Jak bylo zmíněno výše, výstupy z rozhovorů jsou pro výzkum interpretovány jako 

sekundární data. Hlavním účelem oslovení respondentů bylo doplnit nasbíraná data z 

dalších zdrojů a zajistit potřebný materiál pro druhou část práce. Otázky proto byly 

zvoleny s ohledem na aplikaci teorie advokačních koalic: jejich vztah k dané směrnici, 

 
1 http://www.inesan.eu/metody-evaluaci/metody-sekundarnich-analyz  

http://www.inesan.eu/metody-evaluaci/metody-sekundarnich-analyz
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jejich přesvědčení k problematice a jaký měli zájem něco ovlivnit/změnit, a také jejich 

vztah k ostatním aktérům.  V následující tabulce je zobrazen přehled oslovených aktérů.2 

V rámci etiky výzkumu jednotliví respondenti nikdy nejsou zmíněni konkrétně jménem, 

ale vždy prostřednictvím instituce, jejímž jsou zástupcem. V textu jsou respondenti vždy 

zmíněni jako rozhovor, resp. respondent a dané číslo. 

Přehled respondentů 

Rozhovor č. 1 ČESMAD 

Rozhovor č. 2 Hospodářská komora ČR 

Rozhovor č. 3 ČMKOS 

Rozhovor č. 4 Ministerstvo dopravy ČR 

Rozhovor č. 5 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Rozhovor č. 6 Úřad vlády ČR 

                   Tabulka 1: Přehled respondentů 

1.4  Metoda process tracing 

1.4.1 Popis metody 

Jednou z hlavních užitých metod je process tracing, který v práci má roli výchozího 

metodického přístupu. Jeho role se uplatní zejména v situacích, kdy nebylo možné získat 

data od respondentů. Relevance process tracingu se odráží ve zvolené koncepci práce, 

neboť jak bylo uvedeno výše, vysvětlující kvalitativní metodologie pracuje s kauzalitou. A 

právě v tomto bodě se zvolená metodologie vhodně doplňuje s touto metodou, neboť i zde 

jde o prozkoumání možných kauzálních mechanismů, které jsou definovány před 

samotným výzkumem. Process tracing tak vyžaduje hloubkovou analýzu jednopřípadové 

studie (Punton, Welle 2015, 1). Dále, vhodnost process tracingu pro tuto práci lze doložit i 

argumentem, že ho lze aplikovat i na jedinou událost (Collier 2011, 825). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá důvod výběru process tracingu (dále jen PT): usiluje o 

 
2 Přehled respondentů uvádí pouze ty aktéry, s kterými byl (polo)strukturovaný rozhovor realizován. 
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poznání kauzality v případových studiích (Mazák 2017, 55) a to je přesně záměrem této 

práce. Tedy jde o prozkoumání kauzálních mechanismů, tzn., jaké kauzální mechanismy 

(příčiny) mohly způsobit zkoumanou změnu pozice české vlády. Zásadní je říct, že 

potenciál PT spočívá v tom, že neusiluje pouze o tzv. kauzální inferenci (zda určitá událost 

vede k určitému důsledku), ale usiluje o kauzální vysvětlení, tj. jakým způsobem a proč 

příčina vyvolává důsledek (Mazák 2017, 57). 

Metoda PT vyžaduje velice podrobný popis daných událostí. Bez toho není možné 

vysvětlit požadované kauzální mechanismy. Základním stavebním kamenem této metody 

je tedy „statická“ deskripce doprovázená posloupností (Collier 2011, 823).  

PT je v obecné rovině zpravidla užíván ke třem účelům: (1) jako nástroj za účelem vytvořit 

novou teorii (theory-building process tracing); (2) za účelem testování teorie (theory-

testing process tracing) a (3) k vysvětlení výsledků (explaining-outcome process tracing). 

(Beach, Pedersen 2013, 21) Využití první možnosti by se v práci minulo účinkem, protože 

cílem není vytvořit novou teorii. Třetí možnost není aplikovatelná z toho důvodu, že 

ačkoliv je znám důsledek, není známa situace A. Ovšem v problému řešeném v této práci 

známe jak situaci A (výchozí pozici), tak situaci B (dopad) – znázorněno bude níže. Proto 

se druhá možnost jeví jako nejvhodnější. Nejvhodnější je také z toho důvodu, že hlavní 

teze práce se opírá o vysvětlení příčin pomocí teorie advokačních koalic, tudíž se snaží tuto 

teorii na konkrétním případě také testovat. 

1.4.2 Empirické testování a empirická evidence v rámci PT 

Účelem evidence v rámci PT je otestovat daný kauzální mechanismus, který v podstatě má 

roli teorie o tom, jak určitá příčina vedla k určitému důsledku. K testování určitého 

kauzálního mechanismu byly v rámci metody PT stanoveny čtyři testy: (1) stéblo ve větru 

(straw-in-the-wind test); (2) proskok kruhem (hoop-test); (3) kouřící hlaveň (smoking gun) 

a (4) oboustranně rozhodný test (doubly decisive test). (Mazák 2017, 62-63). Cílem této 

podkapitoly není podat podrobnější popis jednotlivých testů, neboť to ani není z hlediska 

práce relevantní. Nicméně, první test je nejslabší, protože nikdy nelze vyloučit, že onou 

příčinou nemohl být nějaký jiný mechanismus, a tudíž nás v poznání příliš neposune. Pro 

oboustranně rozhodný test není ve společenských vědách přílišné opodstatnění, neboť je 

obtížné evidenci dokázat (Collier 2011, 827).  Zbývá tedy kouřící hlaveň a proskok 

kruhem. Autorka volí proskok kruhem, poněvadž je jeho výhodou, že absence evidence 

vyvrací hypotézu (tzn., že hypotéza neproskočila kruhem) a umožňuje tak eliminaci 
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ostatních hypotéz (Mazák 2017, 63). Ačkoliv si je autorka vědoma, že limitem tohoto 

druhu testování je, že potvrdíme-li jednu hypotézu, neznamená to nutně úplné vyvrácení 

ostatních (pouze je to oslabuje). Jinými slovy, pokud hypotéza proskočí kruhem, její 

relevance „pouze“ vzroste, ale absolutně jí to nepotvrzuje. 

PT představuje typologii celkem čtyř druhů tzv. mechanistických evidencí, kterou lze 

definovat jako „pozorovatelnou stopu uvažovaného kauzálního mechanismu“ (Mazák 

2017, 64). Za prvé jde o strukturní evidenci (v podstatě jde o kvantitativní prvek PT, který 

ale v této práci nebude aplikován). Za druhé jde o evidenci sekvenční (požadavek 

chronologické posloupnosti zkoumané události odpovídající teorii – evidence v práci bude 

naplněna, protože úkolem práce je také vysledovat, jak se pozice chronologicky vyvíjela). 

Třetí evidenci je evidence v podobě záznamu (tj. empirický materiál – v podstatě veškerá 

nashromážděná data v této práci). Čtvrtým druhem evidence je evidence stopová (její 

samotná existence představuje potřebný důkaz). Z výše uvedeného vyplývá, že užita bude 

evidence sekvenční a v podobě záznamu. 

1.5  Hypotézy  

S ohledem na zvolenou metodologii a výchozí metodický přístup je možné, ba dokonce 

vhodné, hypotézy definovat jako kauzální mechanismy. Autorčinou snahou je uvažovat 

více než jeden možný mechanismus. Proto jsou definovány dva hlavní mechanismy, u 

nichž autorka předpokládá největší pravděpodobnost. Hypotézy aplikované v této práci 

vyplývají z teoretického východiska, tj. z teorie advokačních koalic3. Selektivnost hypotéz 

je podložena jejich tematickou relevancí k práci. Jinými slovy, vybrány byly ty, které svou 

povahou nejvíce odpovídají řešenému problému.  

Teorie advokačních koalic uvažuje jako jednu z možných mechanismů externí událost vně 

zkoumaný subsystém (např. politické výstupy jiných subsystémů). Přičemž důsledek 

externí události může být dvojí: buď způsobí změnu v poměru zdrojů mezi koalicemi a 

výsledkem bude změna mocenských vazeb mezi koalicemi, nebo pozmění politická 

přesvědčení dominantní koalice. Vzhledem k tomu, že zde řešený problém má inherentně 

unijní rozměr, předpokládá práce jako jednu z možných příčin změny pozice české vlády 

výstupy EU a partnerství ČR s ostatními členskými zeměmi. Proto první hypotéza zní 

 
3 Např. SABATIER, P. A. The Advocacy Coalition Framework: revisions and relevance for Europe. Journal 

of European Public Policy, 1998, 5(1), s. 98-130. Dostupné z: https://www-tandfonline-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1080/13501768880000051 (staženo 20.10.2019). 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1080/13501768880000051
https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/abs/10.1080/13501768880000051
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následovně: 

H1: Ke změně pozice české vlády přispěla externí událost, která se odehrála vně 

daný subsystému. 

Druhým možným kauzálním mechanismem, který může způsobit změnu, je předpoklad 

patové situace, tedy situace, kdy jsou aktéři nespokojeni se stávajícím stavem, ale zároveň 

nejsou schopni prosadit svá východiska, vzhledem k opozici. Aby aktéři zabránili patové 

situaci (tzv. hurting stalemate), umožní otevření cesty k ústupkům a alternativám. Autorka 

se domnívá, že takováto situace, kdy ani jedna advokační koalice není schopna prosadit to, 

co původně požadovala, by mohla přispět k finální změně českého postoje. Tudíž druhá 

hypotéza může být formulována takto: 

H2: Příčinou změny pozice vlády mohla být snaha překonat patovou situaci. 

Proč byly zvoleny právě tyto dvě hypotézy? Důvodem bylo zjištění, že teorie advokačních 

koalic uvažuje jako možnou změnu právě externí událost (v tomto případě to, co se 

odehrává na půdě EU). V rámci teorie advokačních koalic tak bylo možné propojit 

„domácí“ a „unijní“ rozměr možné změny a zaměřit se na to, zda hybatelem změny české 

vlády byly spíše tlaky působící „doma“ (tj. v ČR), nebo naopak, zda důvody ke změně 

přišly „zvěnčí“ (tj. z EU). 

Schematické znázornění zkoumané situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchozí situace A: 

Negativní stanovisko 

vlády 

Kauzální mechanismus č. 1: 

Ke změně pozice vlády přispěla 

externí událost, která se odehrála 

vně subsystému. 

 

Kauzální mechanismus č. 2: 

Příčinou změny pozice vlády mohla 

být snaha překonat patovou situaci. 

Konečná situace (dopad) 

B: 

Pozitivní hlasování v Radě 
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1.6  Operacionalizace klíčových pojmů 

• Změna 

Zásah, ať už uvnitř nebo mimo zkoumaný subsystém, který svým dopadem způsobí 

v různé intenzitě (tj. rozsah alterace) to, že původní stanovisko/pozice alteruje. Přičemž 

změna dle zvolené teorie může být dvojí: (1) velká (major) – změny napříč celým 

subsystémem, dochází ke změně politických přesvědčení; (2) malá (minor) – dochází ke 

změně pouze některých částí subsystémů, často se budou měnit zejména druhotná 

přesvědčení. 

• Aktéři 

Jednotlivci či skupiny jednotlivců, kteří v problematice směrnice sehrály aktivní, ba 

dokonce klíčovou roli. 

Práce přebírá chápání aktéra z teorie Maxe Webera4. Weber chápe aktéra jako autonomní, 

racionálně strukturovaný subjekt vědomých rozhodování. 

• Advokační koalice 

Skupina aktérů, kteří sdílejí podobná (či stejná) politická přesvědčení. Cílem takové 

koalice je zvýšit šanci na prosazení právě svých přesvědčení. 

• Dominantní koalice 

Taková koalice aktérů, která je co do počtu a síly největší, a má také největší zastoupení ve 

vládních úřadech. Součástí nejsou jen političtí aktéři, může jít i o aktéry například ze 

zájmových skupin. 

• Opoziční koalice 

Taková koalice aktérů, která je v názorové opozici vůči dominantní koalici. 

• Přesvědčení 

Teorie definuje tři různé úrovně přesvědčení (viz kapitola Teoretické ukotvení práce). 

Práce je pojímá jako plány či záměry (s různou intenzitou), které chtějí různé koalice 

prosadit. Práce je operacionalizuje pomocí otázek kladených respondentům. 

• Externí událost 

 
4 Např. v Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2002. 
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Jakákoliv událost, která ovlivnila danou politiku/pozici zvěnčí (tj. z EU prostoru) a 

způsobila změnu. 

• Kauzální mechanismus 

Vysvětlení toho, jak určitá příčina vede k určitému následku/dopadu. Práce přebírá přístup 

autorů George a Bennetta. Ti mechanismus chápou jako proces, ve kterém X vede k Y 

skrze mezikroky A, B a C. Mechanismus ztotožňují s identifikací intervenujících 

proměnných (v práci jde o mechanismus č. 1 a č. 2). 

1.7  Limity výzkumu 

Limity předkládaného výzkumu spočívají zejména ve sběru dat. V případech, kdy 

komunikace s respondenty probíhala pouze korespondenční formou, nebyla možná reakce 

autorky na některé výroky. Rizikem také byla tendence respondentů k odklonu od podstaty 

otázek. Navíc mohlo dojít k subjektivnímu zkreslení reality ze strany respondentů, a jejich 

výpovědi se od sebe mohou lišit. Bohužel se ne u všech respondentů podařilo získat 

požadované informace. V takovém případě bylo nutné je nahradit informacemi veřejně 

dostupnými na webu. Dalším limitem také bylo, že se autorce nepovedlo získat přístup 

k interním (zejména vládním a resortním) oficiálním dokumentům. I přesto se ale autorka 

domnívá, že bylo možné výzkum provést. Omezení výzkumu lze také spatřovat v tom, že 

nikdy nebude práce schopna do posledního detailu pospat každou událost. Důvodem je, že 

neexistuje osoba, která by byla přítomna všem událostem. Limitem také může být 

reprezentativnost vzorku. Ačkoliv se autorka snažila oslovit co nejvíce relevantních aktérů, 

ukázalo se, že jedna koalice je poměrně slabší co do počtu aktérů. Nastala totiž situace, kdy 

jedna koalice je v podstatě pouze o 1 aktérovi. Ačkoliv to autorka sama z počátku vnímala 

jako překážku, teorie advokačních koalic sama mluví o tom, že je ideální, pokud je jedna 

koalice dominantní. Navíc autorka v odborné literatuře nenašla zmínku o tom, že by bylo 

neslučitelné s aplikací teorie, pokud jedna koalice je složena pouze z 1 aktéra. Proto se 

nakonec autorka práce rozhodla teorii aplikovat, i přes tuto „překážku“.  
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2. Teoretické ukotvení práce 

Tato kapitola slouží k představení aplikované teorie – teorie advokačních koalic 

v předkládané práci. V rámci této kapitoly tak dochází k představení samotné teorie, 

přičemž jsou zmíněny důvody vzniku a klíčoví autoři, jejichž jména se k teorii váží 

v mezinárodní úrovni nejvíce a také alternativní teorie pro studium politických procesů. 

Dále jsou zmíněny revize, které k této teorii neodmyslitelně patří a které jsou zároveň 

většinou výsledkem konstruktivní kritiky přicházející z odborné veřejnosti. S kritikou pak 

souvisejí limity této teorie. Následuje podkapitola zaměřená na klíčové aspekty (koncepty) 

teorie. Kapitola končí podkapitolou zaměřenou na aplikaci teorie na zkoumaný případ 

práce. 

2.1  Představení teorie 

Advocacy Coalition Framework má v českém jazyce dva užívané názvy: teorie 

advokačních koalic a teorie koalic aktérů, autorka v práci užívá první variantu.5 V obecné 

rovině se o této teorii hovoří jako o teoretickém přístupu, který nejlépe slouží, je-li 

aplikován jako „teoretické prizma“, pomocí něhož se snaží výzkumník porozumět a 

vysvětlit politickou změnu. Sám autor teorie ji vnímá jako přístup, který pomáhá pochopit 

a vysvětlit příčiny změny politik6 a přesvědčení v situacích, kdy se názorově střetávají 

různí aktéři z rozmanitých prostředí (Weible, Sabatier 2005, 123). Jinými slovy, jde o 

snahu zachytit dynamiku vývoje politického procesu. A to právě bylo také hlavním 

důvodem vzniku teorie: vypořádat se s nedostatky ve výzkumu politického procesu od 80. 

let 20. století.  

Z toho vyplývá, že hlavní uplatnění teorie najde v takových případech, které se snaží 

vysvětlit příčiny změny – jako v případě předkládané práce. Autor přístupu – Paul Sabatier 

– měl ovšem mnohem více důvodů pro vytvoření teorie: potřeba vnést světlo do fungování 

politického nesouhlasu a konfliktu či potřeba určit roli vědeckých a technických informací 

v politických debatách a tak dále (Jenkins-Smith et al. 2017, 136). V polovině 80. let 

Sabatier spojil své úsilí s autorem Hankem Jenkins-Smithem. Od té doby rozvíjejí koncept 
 

5 Neboť se domnívá, že lépe zohledňuje podstatu samotného názvu teorie, kdy jde o hájení/propagaci 

vlastních přesvědčení. V literatuře spojené s touto teorií se často zohledňuje termín „rámec“ (framework) a 

„teorie“ (theory). Nicméně autorka s ohledem na zvolené téma práce nepokládá dělení těchto dvou pojmů za 

klíčové a uvažuje o zvolené teorii jako o „teoretickém rámci“ poskytující „teoretická prizmata“ pro tuto 

práci. 
6 Zde je nutné zdůraznit, že pokud práce užívá pojmu politika, používá jej ve smyslu policy, stejně jako teorie 

advokačních koalic. 
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společně. Jejich první společná práce byla publikována v časopise Policy Sciences v roce 

1988 (Jenkins-Smith et al. 2017, 160; Sabatier a Weible 2007, 189), a tak byly představeny 

solidní základy pro teorii advokačních koalic oficiálně představeny světu.7 

Z mezinárodního hlediska je tato teorie nejvíce aplikovatelnou teorií pro oblast politických 

procesů (Nohrstedt, Olofsson 2016, 19). Rozhodně však není jedinou možností pro tuto 

výzkumnou oblast. Existují nejméně dvě relevantní teorie, pomocí nichž lze vývoj, resp. 

změnu zkoumat. První teorií je tzv. mnohaproudový přístup (multiple streams approach), 

předpokládá tři proudy – problémy, politické alternativy a makroekonomický kontext, 

které představují pro aktéry příležitost podpořit konkrétní řešení s cílem změnit orientaci 

politiky. Druhou teorií je tzv. teorie narušené rovnováhy (punctuated-equilibrium theory). 

Je zaměřena spíše na stabilitu, která je výsledkem společného jednání s cílem zachovat 

monopolistickou kontrolu několika dominantních aktérů. Lze shrnout, že obě teorie jsou 

zaměřeny spíše na problematiku agenda-setting, menší pozornost věnují politickým 

plánům (designs), které jsou předmětem implementace. Nicméně, mezi jednotlivými 

teoriemi studujícími politické procesy nejsou tak markantní rozdíly, jak by se mohlo zdát. 

Například Edella Schlager tvrdí, že je mezi nimi výrazná podobnost, která způsobuje, že 

všechny teorie tohoto typu lze řadit „pod jednu střechu“, a že tato střecha se v současnosti 

nazývá teorie advokačních koalic (cit. z Nohrstedt 2009, 310). 

V obecné rovině lze za jednu z výhod této teorie považovat možnost její aplikovatelnosti, 

které jsou vskutku rozsáhlé. Výsledkem je, že ji lze aplikovat nejen v různých politických 

oblastech (přes energetiku, životní prostředí až po politiku drog), ale i v různých 

politických systémech, tj. nejen v zemi svého vzniku – USA. 

2.2  Revize jako odpověď na kritiku 

Výše zmíněná rozmanitost aplikovatelnosti teorie advokačních koalic je mnohdy 

výsledkem periodicky probíhajících revizí (zpravidla v rozmezí okolo šesti let). Přirozeně 

je otázkou, do jaké míry jsou kumulativní změny, jež jsou výsledkem revizí, vskutku 

progresivní, a i na poli mezinárodních akademických debat jsou předmětem hojné diskuse 

(Jenkins-Smith et al. 2017, 137). 

Revizí od svého oficiálního uvedení v roce 1988 proběhlo několik. První revize proběhla 

v roce 1993, následovala léta 1999, 2006/2007, 2014 – v tomto roce proběhla poslední 
 

7 Ačkoliv Sabatier se sám pokoušel publikovat svou práci ve stejném časopisu již v roce 1984. Byl však 

odmítnut. 
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revize. Mimochodem, právě neustále probíhající revize jsou také předmětem kritiky. 

Konkrétně v tom smyslu, že představuje jakýsi „pohybující se terč“ a tím znesnadňuje 

konstruktivní kritiku oponentů. Avšak sám Sabatier na tento bod kritiky odpovídá tím, že 

ačkoliv k revizím dochází, nedochází k nim natolik rychle, resp. často, aby nebyl prostor 

pro zdravou dávku skeptického zkoumání (Sabatier, Weible 2007, 208). Naopak, revize 

umožňují o teorii uvažovat kriticky, a tak ji vlastně neustále vylepšovat s ohledem na 

okolní svět. Potřeba revizí (díky kterým je možné teorii aplikovat právě tak rozmanitě) 

úměrně souvisela s nárůstem zájmu tuto teorii aplikovat v 90. letech (Ibid., 189). Bylo tak 

nutné reagovat na nová „aplikační prostředí“ a jejich potřeby. 

Ačkoliv jednotlivé aspekty teorie, jejichž explikace je nezbytná pro další části práce, budou 

vysvětleny dále v této kapitole, již nyní lze uvažovat několik zásadních změn, které se staly 

předmětem výsledků revizí. Významnější kritikou, která přispěla k hlubšímu uvažování o 

jednání advokačních koalic (do nichž se podobně smýšlející aktéři sdružují), byla ta od již 

zmíněné autorky Edelly Schlager. Ta v roce 1995 přišla s kritikou, že pro vysvětlení 

fungování advokačních koalic je uvažování pouze jednotlivých politických přesvědčení, 

jež mají dle Sabatiera funkcí stavebních kamenů vzniku koalic, nedostatečné. Kolektivní 

jednání koalic by se dle ní mělo odrážet i od sdílených vzorců koordinace (Schlager 1995, 

265). Reakce na tuto kritiku byla vesměs kladná. Například autor Christopher M. Weible, 

potvrdil, že vzorce koordinace v advokačních koalicích se skutečně překrývají s jejich 

politickými přesvědčeními (cit. z Sabatier, Weible 2007, 197; obdobně Sabatier 1998, 155-

116). Výsledkem je, že se dnes pracuje i s koordinací, přičemž se dělí na slabou, nebo 

silnou (Ibid.).  

Jako další signifikantní krok, který umožnil širší užití teorie lze uvažovat revizi z roku 

2006, resp. 2007. Jak práce přiblíží níže, teorie advokačních koalic uvažuje čtyři možné 

příčiny změny politik, resp. přesvědčení aktérů: (1) externí událost; (2) sociální učení 

(resp. socializace); (3) překonání patové situace (tzv. hurting stalemate) a (4) interní 

událost (tzn. uvnitř subsystému). Poslední dvě příčiny byly právě předmětem revize z výše 

uvedených let. Příčiny velkých změn (major changes) tak nejsou omezeny jen na exogenní 

faktory, ale i na události odehrávající se uvnitř systému. (Sabatier, Weible 2007, 204). 

Přestože se mohou objevovat pochyby o kvalitě některých revizí (uvedeno výše), 

nejdůležitější revizí, která přispěla k možnosti aplikovat teorii i mimo systém/území USA, 
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se uvádí ta, jejímž autorem je sám Paul Sabatier. Jde o reakci na kritiku8, že aplikace teorie 

mimo USA může mít za následek nevalidní poznatky, protože politický systém USA je 

často velmi odlišný od těch v Evropě9, v zemích s totalitní historií či v rozvojových 

zemích. Jinými slovy, že teorie je příliš uzpůsobena pro americký pluralismus. 

Předpoklady pro americké podmínky jednoduše „nezapadly“ do podmínek evropského 

korporativismu s konsensuální tradicí (Ibid. 199; Weible et al. 2011, 349).  Pro evropské 

podmínky Sabatier a jeho tým navrhl do struktury teorie zasadit tzv. struktury koaličních 

příležitostí (coalition opportunity structures), aby bylo možné lépe identifikovat zdroje a 

omezení koaličních aktérů subsystému (Sabatier, Weible 2007, 199-200; Jenkins-Smith et 

al. 2017, 144). A zavádí dvě proměnné: stupeň potřebného konsensu a otevřenost 

politického systému, přičemž tyto dvě proměnné se vypůjčují od politologa Arenda 

Lijpharta.  

Již v roce 1999 Paul Sabatier vydal článek The Advocacy Coalition Framework: revisions 

and relevance for Europe, který, jak název napovídá, se částečně věnoval i relevanci pro 

Evropskou unii (EU) a jejích institucí pro studium změny politického procesu10. Co je 

z hlediska zaměření práce klíčové je, jak Sabatier uvádí, že právě EU se postupně stává 

klíčovým místem, ve kterém může ke změně dojít (tzn., že se objevuje názor, že postupně 

nahrazuje národní úroveň). (Sabatier 1999, 121) Přestože je národní úroveň stále důležitá, 

je nutné zohlednit aspekt implementace směrnic. Dále uvádí, že daná teorie je vhodná i ke 

zkoumání vazeb mezi národní (vládní) úrovní a té unijní (resp. unijní instituce). Klíčová je 

také jeho poznámka o tom, že malá (minor) změna, která se odehraje na unijní úrovni, 

může nicméně mít za následky (v různé intenzitě) politickou změnu v jednotlivých zemích 

(Ibid.). Z výše uvedeného tedy vyplývá relevance zvolené teorie pro řešený problém v této 

práci, neboť měl k podstatě problematiky inherentní unijní rozměr. 

2.3  Limity 

Ani teorie advokačních koalic není bez limitací. V souvislosti s výše nastíněnou kritikou 

lze konstatovat, že teorii je často vytýkáno to, že v podstatě konstatuje zřejmá fakta, tím je 

myšleno, že zastánce té či oné strany politické debaty není nijak zvlášť těžké definovat. 

Nicméně, proponenti na druhou stranu argumentují tím, že účel teorie je ve svém záběru 

mnohem širší. V zásadě jde o již zmíněnou snahu pomoci pochopit komplexnost politické 
 

8 Objevující se od 90. let.  
9 Myšleno ty v západní Evropě. 
10 Role a dopad europeizace se často stává souběžným výzkumným tématem k teorii advokačních koalic. 
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změny/problému (Sabatier, Weible 2007, 208). A před uvedením této teorie v 80. letech 

akademická obec nedisponovala kvalitní alternativní teorií. 

I přes svou aplikační rozmanitost, teorii nelze užít zcela pokaždé. Aplikovat ji ztrácí smysl 

ve chvíli, kdy zcela jasně nelze definovat alespoň dvě (opoziční) koalice (ideálně je-li 

jedna z nich dominantní). Dlouho napříč touto teorií převládal názor, že aby bylo možné 

identifikovat příčiny změny, je nutná dlouhodobá perspektiva, minimálně jednu dekádu 

trvající. To by samozřejmě z hlediska předkládané práce byl poměrně velký limit (alespoň 

z teoretického hlediska). Nicméně v kolektivní práci The Advocacy Coalition Framework: 

An Overview of the Research Program kolektiv autorů, včetně již zmíněného „průkopníka“ 

teorie Jenkins-Smithe, uvádí, že přílišné dodržování tohoto časového horizontu může 

omezit výzkum (v kratších horizontech) i v těch případech, ve kterých je aplikace teorie 

vhodná (Jenkins-Smith 2017, 142). Limitem, konkrétně se vztahujícím k předkládané 

práci, je, že teorie předpokládá zapojení aktérů ze všech, nebo alespoň z většiny sfér 

společenského života daného subsystému. Nicméně v následujícím zkoumaném případě 

nebylo zapojení všech sfér vyčerpáno. Na druhou stranu je nutné říct, že původním 

záměrem teorie zapojit všechny sféry bylo zejména to, aby nebyli zkoumání jen vládní, 

resp. političtí aktéři, ale také ze soukromé sféry, média, akademičtí pracovníci, nestátní 

organizace atd. Tento limit se v práci snaží autorka minimalizovat zapojením nejen 

vládních, resp. ministerských aktérů, ale i těch ze soukromého sektoru či nestátní 

organizace. 

2.4  Klíčové aspekty teorie 

Jako každá teorie, i teorie advokačních koalic stojí na jistých stavebních kamenech, které 

jaksi vytvářejí její „značku“. Všechny zmíněné revize byly vždy konzistentní 

s principiálními aspekty, které zůstávaly nezměněny (Nohrstedt, Olofsson 2016, 22). 

Následující podkapitola je nyní představí. 

2.4.1 Politický subsystém 

Dle Sabatiera většina politických (zákonodárných) aktivit se odehrává v rámci tzv. 

subsystému (subsystem).11 Subsystémy jsou výchozím bodem pro výzkum politických 

procesů, protože se definují tematicky, teritoriálně a pomocí aktérů, kteří záležitosti v něm 

 
11 Ale zároveň s tím, že chování aktérů ovlivňují širší politické a socioekonomické okolnosti, které nespadají 

pod vymezený subsystém. 
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se odehrávající ovlivňují (Jenkins-Smith et al. 2017, 139). V zásadě jde v subsystému o 

následující12: v každém subsystému jsou zastoupeny minimálně dvě (proti sobě stojící) 

advokační koalice, které se opírají o svá přesvědčení a zdroje. Každá z koalic využívá 

různé strategie, aby ovlivnila rozhodnutí vládních úřadů. Jejich rozhodnutí totiž mají 

potenciál ovlivnit „pravidla hry“, jejichž dopad nemusí být validní jen pro daný subsystém, 

ale také mimo něj (tzn. ovlivnit i dění na mezinárodní půdě).  (Ibid., 143-144)  

Teoretickou novinkou, kterou teorie advokačních koalic zavedla, bylo myšlení nad rámec 

klasického tzv. železného trojúhelníku (iron triangle)13. Protože ale tato teorie věří ve 

významnost vědeckých a technických informací, uvádí, že stejně tak jsou důležití i aktéři 

jako výzkumníci, analytici, novináři, a dokonce i „soudní“ aktéři, kteří se zajímají o danou 

problematiku (Sabatier, Weible 2007, 192). Subsystém je tak zjednodušován pomocí 

dělení mnoha aktérů do jedné či více advokačních koalic. Sabatier uvádí, že každý 

subsystém funguje v rámci širšího společenského kontextu a tento kontext dělí na relativně 

stabilní parametry (relatively stable parameters) a externí události. (Weible, Sabatier 2005, 

125-126) První si lze představit jako takový (institucionální) základní rámec, ve kterém se 

pak odehrávají aktivity aktérů14. Druhá část kontextu – externí události – budou zmíněny 

níže jako jedna z možných příčin změny. K vymezení subsystému je také nutné říct, že 

stanovení jeho tematických/teritoriálních hranic může být někdy velmi těžké, neboť 

překrývání (overlap) není mezi jednotlivými subsystémy výjimečné – jeden tematicky 

může ovlivňovat jiný, někteří aktéři mohou být aktivní ve více subsystémech apod. (Ibid., 

127; Jenkins-Smith 2017, 139). 

2.4.2 Aktéři a uskupení do koalic 

Subsystém lze tedy definovat jako soubor aktérů, kteří se chtějí podílet na řešení nějakého 

problému. Tedy, předpokladem pro jeho vznik je nespokojenost aktérů se stávajícím 

řešením problému. Advokační koalice představují fundamentální formu politické 

organizace v politickém procesu. (Nohrstedt, Olofsson 2016, 34). 

Role aktéra vyplývá z modelu jednotlivce (model of the individual). Jednotlivci15, tj. aktéři 

 
12 Model vychází z diagramu teorie. 
13 Ten v klasickém modelu zahrnuje zákonodárce, úředníky a zájmové skupiny. 
14 Jsou mnohdy stabilní více jako 100 let. Samozřejmě teorie narážela na problémy ve společnostech, které 

prošly zásadními historickými událostmi, díky kterým tyto parametry nebyly stabilní tak dlouhou dobu. Bylo 

uvedeno výše s ohledem na rozvojové a nedemokratické společnosti.  
15 Jednotlivci jsou mnohem důležitější než organizace nebo koalice, protože svět a jeho změny jsou řízeny 

právě jednotlivci. 
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jsou racionální bytosti16, které jsou ale omezeni jejich nedokonalými kognitivními 

schopnostmi (Sabatier, Weible 2005, 17). Tato omezenost spočívá zejména v jakési 

selektivnosti informací, které „třídí“ na základě svých přesvědčení. Tím si svět 

zjednodušují – co odpovídá jejich přesvědčení, přijímají (za své), co jim naopak odporuje, 

zpochybňují. Spolu s tím pak zpochybňují i aktéry, kteří zastávají odlišné názory. Tato 

filtrace informací pak podporuje optiku tzv. devil shift (Sabatier, Weible 2007, 127; 

Jenkins-Smith et al. 2017, s140-141). Devil shift vychází z premisy, že lidé si více pamatují 

ztráty, spíše než vítězství. To pak vyústí v situaci, kdy aktéři jsou mnohem náchylnější ke 

zveličování moci a lstivosti svých oponentů. Výsledek se různí, ale většinou jde o 

nespolupracující přístup, nárůst nedůvěry, průtahy konfliktu a vytváření obstrukcí na cestě 

k efektivnímu řešení (Jenkins-Smith et al. 2017, 141). 

2.4.3 Přesvědčení 

Byla zmíněna přesvědčení. Co konkrétně tato přesvědčení ve světě jednotlivých aktérů 

představují? Zjednodušeně řečeno jde o „prizmata“, pomocí nichž aktéři nahlíží na 

empirické události, tj. jak v podstatě daný problém a jeho kontextuální okolnosti vnímají. 

Pro teorii advokačních koalic jde o ústřední koncept. Představuje tří úrovňovou strukturu. 

Nejvýše jsou tzv. deep core beliefs – hluboká (normativní) přesvědčení. Jde o normativní 

hodnoty a ontologické axiomy jednotlivců a utvářejí celý politický subsystém.17 Do 

prostřední úrovně jsou zasazeny tzv. policy core beliefs – politická přesvědčení, která jsou 

vázána rozsahem (v teritoriálním smyslu) a tématem subsystému. Z normativního hlediska 

představují základní orientaci a hodnotové priority subsystému a mohou identifikovat, čí 

blaho je v největším zájmu. Z hlediska empirického, mohou zahrnovat celkové hodnocení 

závažnosti problému, příčiny problému a preferovaná řešení pro překonání problému 

(Jenkins-Smith et al. 2017, 140-141). V posledním případě jde o tzv. policy core policy 

preferences. Často jsou předmětem rozepří, a tak pomáhají sjednocovat spojence a 

zveličovat oponenty. Tyto preference pro řešení mohou být spojovány i s posledním 

článkem struktury přesvědčení: secondary beliefs. Každý má svá politická přesvědčení, 

která se snaží nějak prosadit v řešeném problému. Tomu napomáhají právě sekundární 

 
16 Racionální dle teorie znamená, že jsou motivováni cíli, ačkoliv nemají zcela vždy jasno, jak cíle 

dosáhnout. 
17 Jednou z možností, jak s těmito přesvědčeními pracovat je pomocí kulturní teorie.  Ta uvádí čtyři různé 

orientace (hierarchie, rovnostářství, individualismus, fatalismus), z nichž každá je založena na jakémsi mýtu 

o společnosti, lidské podstatě atd. a pomocí toho pak ospravedlňuje právě své vidění světa a hodnoty, v které 

věří. 
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přesvědčení, pomocí nichž se řeší dílčí aspekty problémů v subsystému – například může 

jít o konkrétní nástroje, jak řešení dosáhnout. Jednotlivá přesvědčení jsou představena 

sestupně dle své náchylnosti ke změně, tzn., že hluboká přesvědčení se mění jen 

výjimečně, naopak nejvíce náchylná ke změně jsou sekundární přesvědčení, neboť často 

alterují dle nových informací a událostí, které mohou ovlivnit aktérovo vnímání vhodného 

řešení problému. 

Zejména politická přesvědčení mají funkci jakéhosi „lepidla“, které pojí podobně 

smýšlející aktéry k organizaci do advokační koalice, ačkoliv nelze předpokládat, že by 

aktéři v rámci jedné koalice sdíleli absolutně stejná přesvědčení (Sabatier 1998, 116-117). 

2.4.4 Změna přesvědčení a politik 

Vzhledem k tomu, že zkoumání příčin samotné změny je jádrem této práce, tato 

podkapitola pouze nastíní problematiku s tím spojenou. Podrobněji bude vysvětlena a 

zasazena do zkoumaného případu v relevantní kapitole. Aby bylo představení klíčových 

aspektů práce kompletní, je vhodné konstatovat, že teorie advokačních koalic uvažuje 

změnu v dvojí intenzitě: (1) malou (minor) a velkou (major). Každá z nich se liší rozsahem 

dopadu na subsystém. V případě prvním se dá předpokládat změna pouze nějakého dílčího 

aspektu politiky subsystému, naopak v druhém případě dochází ke změně, která zásadním 

způsobem zasáhne celý subsystém (tj. zcela se změní orientace nebo cíl subsystému). 

Uvádí se, že hlavní změna nenastane, pokud koalice, která nějaký (původní) program 

uvedla, zůstává u moci (Jenkins-Smith et al. 2017, 145). Důsledkem nějaké příčiny může 

dojít ke změně přesvědčení aktérů, resp. koalic, a tím se změní i směr či dílčí aspekt 

politiky v subsystému. 

V podkapitole věnující se revizím (viz výše) byly uvedeny čtyři možné příčiny, pomocí 

kterých může ke změně dojít. V tuto chvíli je zbytečné příčiny znovu vyjmenovávat (i 

s ohledem na definované kauzální mechanismy v této práci, je pro práci stěžejní právě 

změna, proto se tomu bude věnovat samostatná kapitola). 

2.5  Aplikace teorie na zkoumaný případ 

2.5.1 Důvody výběru teorie 

Proč byla vybrána právě tato teorie? Jak vyplývá z výše uvedeného, klíčové je pro teorii 

chování jednotlivce v rámci typologizace přesvědčení. Autorka se domnívá, že patrně 
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právě to, jak jednotlivci/aktéři dokázali prosadit právě svá přesvědčení v jednotlivých 

fázích procesu formování české pozice, mohlo mít dopad na posun od původní negativní 

pozice, kterou česká vláda vůči směrnici zaujala. Tato domněnka vede k další: pokud 

uvážíme, že změna, aby se odehrála, potřebuje vždy nějakého hybatele, tj. příčinu – jak se 

také předpokládá v této práci, pak je aplikace teorie vhodná z toho důvodu, že nabízí 

možné příčiny, které ke změně mohly přispět. Relevance výběru této teorie v rámci 

možných příčin je podpořena i unijním rozsahem, který teorie od konce 90. let pro výzkum 

nabízí. Dále, předpokladem aplikace teorie je konkrétní politický konflikt, resp. nesoulad 

ohledně postoje či řešení nějakého problému. I ve zkoumaném případě byl konflikt 

přítomen – zejména zájmové organizace shledaly směrnici jako zcela neadekvátní pro 

české podnikatelské zájmy v EU a lobbovaly, aby směr, kterým se směrnice vydala, byl 

pozměněn. Což ve výsledku vedlo k vytváření tlaku na českou vládu, který se projevoval 

zejména v jednotlivostech (vesměs ne ve směrnici v její celistvosti). Vhodná je teorie také 

proto, že se zaměřuje na vývoj politického procesu (ve všech jeho fázích) a v případě práce 

je také relevantní sledovat vývoj české pozice. 

2.5.2 Vymezení zkoumaného problému dle teorie advokačních 

koalic 

2.5.2.1 Subsystém 

Jak bylo zmíněno výše, každý subsystém je potřeba teritoriálně a tematicky vymezit. Ve 

zkoumaném případě je subsystém teritoriálně vymezen na území České republiky – avšak 

s důrazem na přesah do unijní úrovně (ve smyslu většího subsystému), protože 

problematika postoje české vlády vůči směrnici má ze své podstaty unijní rozměr a jak 

bude možné vidět v kapitole věnované možným změnám, výstupy z tohoto „unijního 

subsystému“ mohly mít také značný vliv. Tematicky je pak subsystém definován (dosti 

úzce) v rozsahu postoje české vlády vůči směrnici. Věcnou působností v širším smyslu 

slova pak problém spadá do evropské politiky ČR. 

2.5.2.2 Aktéři 

S ohledem na poměrně úzké a konkrétní vymezení práce – postoj české vlády vůči 

směrnici o dočasně vysílaných pracovnících, je okruh aktérů limitován čistě na 

problematiku postoje ČR a směrnice. Proto byli vybráni takoví aktéři, kteří se k problému 

aktivně vyjadřovali a aktivně se chtěli podílet na jeho řešení. Klíčové je, že se autorka 
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pokusí na aktéry nehledět staticky, neboť jejich pozice se mohla, byť nikdy absolutně, 

v průběhu formování české pozice měnit. Jednotliví aktéři budou představeni ve zvláštní 

kapitole dále v této práci, následovat ji bude podkapitola o rozdělení do koalic. Již nyní 

však lze nastínit, že advokační koalice budou v zásadě dvě: jedna podporující zájmy 

zaměstnanců, a tudíž spíše nakloněna záměru směrnice a druhá proti směrnici (byť ne vždy 

musí jít o snahu zrušit směrnici v její celistvosti). Vláda, resp. její postoj je předmětem 

zkoumaného problému, proto se autorka domnívá, že je neadekvátní ji řadit do koalice. 

Nicméně její počáteční postoj/reakce budou vysvětleny a možný názorový přesah 

s některou z koalic není vyloučený. 

Schéma znázorňující rozsah zkoumaného problému dle teorie 

advokačních koalic18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
18 Aktéři označení hvězdičkou v buňce Účastníci politiky subsystému mají pro tuto práci také roli 

respondentů. 
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3. Vysílání pracovníků v Evropské unii 

Cílem této kapitoly je uvést čtenáře do kontextu problematiky vysílání pracovníků, a to 

v takovém rozsahu, který je pro práci relevantní, tzn., že jsou zmíněny zejména ty aspekty, 

které přispějí k pochopení zkoumaného problému. Kapitola nejprve nabídne rámec 

problému, tj. střet vnitřního trhu a sociální politiky, jež vysílání nedomyslitelně doprovází 

po celou dobu vývoje. Následuje deskripce právního ukotvení a samotné povahy vysílání. 

Následně kapitola nabízí přehled relevantních a podstatných judikátů Soudního dvora EU. 

Kapitola končí poukázáním na důvody, které mohou vést k různému pohledu na vysílání. 

3.1  Vysílání jako střet zájmů vnitřního trhu a sociální 

politiky 

Důvodem, proč dochází v rámci vysílání pracovníků19 dlouhá léta k názorovým střetům na 

unijní úrovni, je zejména fakt, že tato oblast je nezakonzervovanou, tj. dynamickou a 

neustále se rozvíjející unijní agendou. Představuje tak prostor, který rámcují zejména dvě 

evropské politiky – agenda vnitřního trhu a sociální politika. Agenda vnitřního trhu je 

dodnes neukončeným, a v podstatě nikdy nekončícím, procesem jeho budování a 

prohlubování (Barnard 2016, 198). Sociální politika, zejména v oblasti ochrany 

pracovníka, pak tuto oblast nutně doplňuje. Neustálé „zápolení“ mezi těmito dvěma 

oblastmi je logickým důsledkem jejich vývoje, neboť s postupující liberalizací vnitřního 

trhu je na druhou stranu nutné jej nějakým způsobem regulovat. Před sociální politiku je 

kladena výzva najít takový regulační rámec, který bude vyvažovat pracovní právo v EU a 

zároveň neomezovat svými regulacemi konkurenceschopnost v poskytování služeb, 

současně pak musí být sociální politika schopna se přizpůsobit diverzifikaci sociálních 

politik napříč členskými státy (Cremers 2010, 293, 298). Diverzifikace je zde přitom 

klíčová, neboť v jádru sociální politiky stojí princip „jednoty v rozmanitosti“, což se 

mnohdy jeví jako problematické s ohledem na politickou citlivost této agendy (Ibid., 299). 

Služby, v rámci nichž k vysílání pracovníka dochází, je jednou z nejcitlivějších oblastí 

volného pohybu čtyř svobod. Citlivost poskytování služeb, potažmo vysílání pracovníků, 

lze doložit nejčastějším narativem v podobě strachu ze sociálního dumpingu. Protože i 

v případě zde zkoumané směrnice se tento narativ hojně objevoval, bude podrobněji 

 
19 Práce používá pojem „pracovník“ a „zaměstnanec“ jako ekvivalentní. Zatímco „pracovník“ se objevuje 

zejména v evropském kontextu, „zaměstnanec“ je užíván v českém zákoně. 



 

 

26 

zmíněn níže v podkapitole Dva evropské pohledy na směrnici. Na tomto místě je nicméně 

vhodné konstatovat, že právě on je „nehmotným“ výsledkem zmíněných střetů. Střetů mezi 

„nízkonákladovými“ a „vysokonákladovými“ členskými státy. Zatímco první profitují 

z liberalizace poskytování služeb, přičemž čerpají ze své konkurenceschopnosti, druzí se 

této konkurenceschopnosti často obávají a strach u nich vzbuzuje v podstatě jakákoliv 

forma další integrace na vnitřním trhu směrem k „nízkonákladovým“. 

Dle Karla Polanyiho regulace v oblasti sociální je nezbytným prvkem konstrukce 

kapitálových trhů (cit. z Bernaciak 2014, 14). Základní argumentací pro ospravedlnění 

regulací je, že pokud expanduje vnitřní trh a profitují z toho firmy20, je nezbytné zajistit, 

aby se zlepšení podmínek firmy neodehrávalo na úkor zájmů pracovníka, tzn., musí mu být 

garantována jistá forma pracovněprávní ochrany při výkonu zaměstnání. Někteří tak 

zastávají názor, že expanze tržních principů do všech oblastí společenského života by ve 

svém důsledku zničilo samotnou podstatu společnosti. Konkrétně téma pracovní mobility 

poskytuje prostor pro širší diskusi o dlouhodobém udržení principů fungování vnitřního 

trhu, aniž by byla nutná mzdová konvergence napříč jednotlivými členskými státy (vláda 

2016, 2). Právě mzdová konvergence, jak bude rozvinuto níže, rozevírá ještě šířeji 

pomyslné „názorové nůžky“ mezi zejména starými členskými státy a těmi novými21. 

Komplikovaný vztah vnitřního trhu a sociální politiky se ale neobjevil až s uvedením 

směrnice o vysílání pracovníků v roce 1996. I když v poválečné Evropě22 byl právě 

ekonomický rozvoj hybatelem spolupráce, vlády se zároveň – v duchu evropského 

sociálního modelu – zavázaly chránit své pracovníky proti negativním dopadům tržního 

rozmachu (Bernaciak 2014, 19). Postupem času se však počáteční snaha o rovnováhu 

těchto dvou cílů začala rozpadat a důvodů23 pro větší důraz na trh bylo více. K vývoji 

střetů lze tedy shrnout: kolize mezi oběma politikami existuje v evropské integraci od 

počátků, stejně tak jako snaha o jejich vzájemnou koordinaci (Cremers 2016, 151). 

3.2  Legislativní ukotvení a povaha vysílaných pracovníků 

Volný pohyb služeb, do něhož dočasné vysílání pracovníka spadá, byl vždy nejvíce 

citlivou oblastí z volného pohybu „čtyřky“. Hlavním důvodem této citlivosti je zejména to, 

 
20 Respektive právnické či fyzické osoby. 
21 Novými členskými státy jsou myšleny státy, které přistoupily v květnu 2004, resp. lednu 2007. 
22 Myšleno západní Evropě, resp. v rámci zakládajících členů Společenství. 
23 Zmínit lze například nástup neoliberalismu či snaha se bránit sílící konkurenci z USA a Jihoasijských 

ekonomik. 
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že souvisí s volným pohybem osob a také výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost firem, 

jak bylo uvedeno výše. Výsledkem „opatrnosti“ trh se službami rozvíjet jsou mnohdy 

protekcionistické tendence (Barnard 2016, 196). Dokazuje to i fakt, že v 60. letech byl 

kvůli politické a ekonomické citlivosti vyňat z plánů pro spuštění celní unie (Kučerová 

2015, 117). Volný pohyb služeb byl jako cíl formulován již se zakládajícími smlouvami 

v 50. letech, ale dosud se nepodařilo zcela odstranit fragmentaci trhu služeb (Ivanovová 

2008, 8). Služby se spolu s pracovní silou ukázaly být nejsložitější pro proces integrace a 

liberalizace v Evropské unii. Dočasně vysílaní pracovníci a poskytování služeb právě 

prostřednictvím mobility pracovníků jsou oblastmi nacházející se mezi dosud relativně 

nekontroverzní liberalizací obchodu se zbožím a silně kontroverzní imigrací, tj. pracovní 

mobilitou (Bertola a Mola 2009, 7). 

Charakteristickým aspektem vysílání pracovníka je jeho dočasnost a příležitostnost 

(Ryšavá 2019, 6; Šlosarčík 2017, 317). Právě doba trvání poskytování služby – dočasnost 

rozhoduje o zařazení vysílání pracovníků do volného pohybu služeb, nikoliv volného 

pohybu pracovníků.24 Důležité je zdůraznit, že vysílaní pracovníci nemají status spadající 

do běžné pracovní migrace (vláda 2016, 2). Tato dočasnost pojímá nejen dočasně vyslané 

pracovníky (posted workers), ale i přeshraniční pracovníky (frontier workers), kteří 

vykonávají ekonomickou činnost ve dvou či více členských zemí (Ibid., 3).  Dočasně 

vyslaný pracovník je definován tím, že je vyslán svým zaměstnavatelem25 k výkonu služby 

v jiném členském státě, než ve kterém obvykle pracuje, na omezenou dobu26. V rámci 

vymezení vyslaného pracovníka je také stěžejní zmínit, že přeshraničně poskytovat službu 

lze nejen pomocí institutu vyslaného pracovníka, ale i jako osoba samostatně podnikající27, 

která získala v jiném členském státě zakázku a sama ji bude vykonávat (Ryšavá 2019, 6; 

Šlosarčík 2017, 240). Ačkoliv právě dočasnost může vyvolávat jisté problémy, neboť 

neexistuje jednoduchá a obecně závazná definice28 Vyvstalé problémy se v praxi řeší 

většinou pomocí judikatury Soudního dvora EU, jak bude uvedeno v následující 

podkapitole (Ryšavá 2019, 7). 

 
24 Čl. 1 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se 

mění směrnice 96/71/EC o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.  
25 Přičemž je klíčové, že vyslat pracovníka je možné pouze v takové činnosti, kterou firma provozuje i doma.  
26 Čl. 2 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/EC ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. 
27 Tj. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). 
28 Ačkoliv jako slabá pomůcka při definici by mohl hrát rozsudek SDEU C-131/01 EK v. Itálie, kdy bylo 

konstatováno, že dočasný charakter institutu vysílání by neměl být omezen jen na dobu trvání poskytování 

služby, ale v potaz by měla být brána i pravidelnost či (následné) pokračování služby. 
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Ještě před rozhodující směrnicí z roku 1996 se o pracovněprávní ochraně zaměstnance 

hovoří v Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z června 1980. 

Ta stanovovala, že pracovník nesmí být této ochrany za žádných podmínek zbaven a 

členské státy byly v podstatě formálně poprvé donuceny ukládat svým podnikům 

povinnost respektovat místní legislativu a obecně závazné kolektivní smlouvy (článek 6). 

Z hlediska vysílání pracovníků přelomový rok 1996 znamenal první zakotvení tohoto 

institutu s územní působností na celou Unii. Směrnice čelila skutečné výzvě vyvážit zájmy 

firem a pracovníků (Eurofound 2018). Hlavním cílem bylo zabránit využívání a zneužívání 

pracovníků. Největším přínosem pro pracovněprávní ochranu pracovníka přináší článek 3, 

který stanovuje, jaká konkrétní pravidla musejí být při vysílání aplikována dle legislativy 

hostitelské země (mj. mezi ně patří sazba minimální mzdy29). A to v případě, že je pro 

vyslané zaměstnance výhodnější30 (Ryšavá 2019, 9). Přesto je pracovník stále předmětem 

právních předpisu vysílající země, neboť je stále zaměstnancem své firmy. 

Dalším milníkem je nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního 

zabezpečení.31 Směrnice z roku 1996 totiž neřešila aspekty sociálního zabezpečení 

(Evropská komise 2016). Hlavním záměrem bylo určit pravidla, kde bude pracovník 

v dané době odvádět své sociální a zdravotní pojištění. Ještě jeden podstatný aspekt 

vysílání nařízení přineslo, a to dobu, na kterou je vysílání stanoveno. Směrnice 1996 totiž 

nestanovila přesnou dobu vyslání (vláda 2016, 4).32 Nařízení nově stanovilo lhůtu dvaceti 

čtyř měsíců. V roce 2014 byla přijata směrnice 2014/67/EU – tzv. prosazovací směrnice33. 

Jejím hlavním cílem bylo vnitrostátním orgánům poskytnout lepší účinné nástroje, jak lépe 

rozlišit skutečné vysílání od zneužívání a obcházení pravidel. Implementována byla před 

18. červnem 201634 (Evropská komise 2016).  

Nikoliv přímo institutu vysílání pracovníků, ale poskytování služeb v obecném rámci se 

věnuje směrnice o službách 2006/123/ES, která bylo v řadě oblastí služeb sporná a díky 

 
29 Avšak fakt, že v některé členské zemi není stanovena minimální mzda, neznamená nutně, že není třeba 

dodržovat jistou minimální výši. V takovém případě platí ustanovení vyplývající z kolektivní smlouvy. 
30 Jde o právní či správní předpisy či kolektivní smlouvy a rozhodčí nálezy, které byly uznány za obecně 

platné. 
31 V roce 2010 bylo toto nařízení rozšířeno na občany tzv. třetích zemí, tzn. zemí mimo prostor EU/EHP a 

Švýcarska. 
32 Čl. 2 odst. 1 Směrnice pouze definoval vysílání na „omezenou dobu“. 
33 Také se používá termín „posilovací“ (enforcement directive). 
34 Toto datum je poměrně podstatné, neboť návrh na revizi směrnice z roku 1996 přišel z Evropské komise 

v březnu 2016 a členské státy oponující tomuto návrhu argumentovaly také tím, že dříve před jakýmikoliv 

návrhy na další vývoj by se mělo počkat, až bude směrnice 2014 plně implementována, resp. počkat na její 

reálné dopady v praxi. 
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tomu došlo k tomu, že řada oblastí (jako například dopravní služby či právě vysílání 

pracovníků) bylo nakonec vypuštěno. Díky tomu směrnice pro mnoho autorů neznamenala 

až takový posun oproti původním ambicím.35 Ačkoliv patří mezi nejsledovanější směrnice 

po roce 2000 (Šlosarčík 2017, 63).  

3.3  Judikáty Soudního dvora EU 

Cílem této části není podat vyčerpávající přehled rozsudků relevantních pro institut 

vysílání, nýbrž pouze zmínit ty nejpodstatnější. Relevance rozsudků Soudní dvora EU 

(dále jen SDEU) spočívá zejména v jejich roli – rámcují dnešní praxi.36 Článek 57 

Smlouvy o fungování EU týkající se práva poskytovat dočasně služby na území jiného 

členského práva za stejných podmínek je poměrně vágní a o vysílání nic neříkající 

(Cuyvers 2017, 377). Až do roku 1996 neexistovala žádná konkrétní právní úprava pro 

dočasné vysílání pracovníků, což znamenalo poměrně stěžejní roli SDEU. Vysílaným 

pracovníkům tak byla garantována práva zejména v kontextu judikatury SDEU (vláda 

2016, 4). 

V roce 1998 se před SDEU dostala kauza Finalarte. Šlo o praxi Německa, které 

vyžadovalo od firem vysílající do Německa své pracovníky, platit odvody do tzv. 

dovolenkové pokladny. Částky měli pracovníci dostat zpět jako kompenzaci za riziko 

ztráty nároku na dovolenou při změně zaměstnavatele. Zejména portugalským a britským 

firmám se opatření nelíbilo. Jenže Soud dal Německu za pravdu a vnímal opatření jako 

prvek zvyšující ochranu pracovníků, avšak s dodatkem, že pokud existuje podobný systém 

ve vysílající zemi, platit dovolenkové pokladny nemusí (Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2010). 

Výsledky v kauzách Arblade a Leloup z roku 1996 byly dokonce zakomponovány do 

samotné směrnice z téhož roku. Francouzským firmám se nelíbilo, že od nich bylo při 

vysílání do Belgie požadováno, aby platily belgickou minimální mzdu a speciální odvody 

do belgického sociálního systému. Soud rozhodl částečně ve prospěch francouzských 

firem: speciální odvody, potažmo pokud jsou již placeny ve vysílající zemi, nikterak ke 

 
35 Z hlediska vysílání je podstatná proto, že byla spojována s fenoménem polského instalatéra a umožnit tak 

aplikaci (nižších) standardů nových členských zemí na území těch starých prostřednictvím přeshraničního 

poskytování služeb. 
36 S ohledem na rozsudky SDEU je zajímavé se podívat na reakci ze strany evropských odborů (ETUC), kteří 

tvrdí, že sociálním partnerům nebyl poskytnut v podstatě žádný prostor a vedou k sociální „rozladěnosti“ 

společnosti (Ryszka 2017, 225). Naopak např. Business Europe je s výsledky rozsudků spokojen a 

pochvaluje si jejich vliv na posílení vnitřního trhu. 
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zvýšení sociální ochrany nepomáhají. Zásadní ale bylo shledání, že požadavek dodržování 

minimální mzdy není v rozporu s ustanoveními Smlouvy o založení ES (Ivanovová 2008, 

31). 

Případ Raymond Vander Elst z roku 1993 poukázal na problematiku vysílání pracovníků, 

kteří nejsou původem z EU, resp. ES. Zaměstnanci belgické demoliční firmy vyslaní do 

Francie byli sice původem z Maroka, ale v Belgii měli statut residenta a forma za ně 

přispívala do belgického sociálního systému. Francie však firmě dala pokutu za absenci 

pracovního povolení na francouzském území. Ačkoliv je dodnes přístup k vysílání občanů 

ze třetích zemí nejednotný (Ibid., 32), Soud dal za pravdu belgické firmě, neboť statut 

residenta v jedné členské zemi již měli, a navíc cílem vyslaných pracovníků primárně 

nebyl přístup na francouzský pracovní trh. 

Přelomové rozsudky z počátku tohoto milénia vzbudily antipatie zejména u odborů. Šlo o 

rozsudky v kauzách Laval (2005), Viking (2005) a Dirk Rüffert (2006). Laval a Viking jsou 

případy vztahující se na aplikaci kolektivních smluv v hostitelské zemi. V prvním případě 

lotyšská firma vyslala do své dceřiné firmy ve Švédsku své pracovníky. Švédské odbory 

ale požadovaly, aby se na ně vztahovala kolektivní smlouva pro stavebnictví (včetně 

mezd), tu však firma Laval nepodepsala. Soud rozhodl tak, že jelikož švédská kolektivní 

smlouva nebyla uznána za všeobecně platnou, není možné po cizím podniku vyžadovat 

ujednání ustanovené ve švédské smlouvě (tedy pro takové případy, kdy jsou splněny 

alespoň minimální podmínky dle směrnice 96/71/EC) (Eurofound 2018). Tyto případy jsou 

z hlediska revize směrnice podstatné z toho důvodu, že revize jde „nad rámec“ těchto 

rozsudků. Jinými slovy, revize směrnice aplikuje obecně závazné kolektivní smlouvy na 

všechny sektory ekonomiky, oproti původním pravidlům, kdy se kolektivní smlouvy 

aplikovaly jen na sektor stavebnictví (vláda 2016).37 

Novějším případem je Čepelnik v. Michael Vavti z roku 2018, kdy slovinská firma 

Čepelnik provedla stavební práci na domě Vavtiho v Rakousku. Inspekce však při kontrole 

shledala porušení povinnosti a požadovala po příjemci služby – M. Vavtim zaplatit jistotu 

k zajištění platby případné pokuty. Vavti vyhověl a následně byla udělena pokuta dané 

firmě. Když firma chtěla zaplatit po Vavtim další peníze a on odmítl, firma na něj podala 

žalobu. Evropský soud předběžné opatření v podobě zaplacení speciální částky pro 

 
37 Nicméně například v Rakousku se toto pravidlo uplatňuje již nyní, tj. ještě před samotnou implementací 

nově přijaté směrnice (Ryšavá 2019, 11). 
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případnou pokutu shledal jako v rozporu s unijním právem a jde nad rámec nutné ochrany 

pracovníků a prevence zneužívání (SDEU, tisková zpráva č. 170/18). 

 

3.4  Rozdělený pohled na vysílání 

Hlavním důvodem, proč se kolem institutu vysílání napříč Unií objevují tak silné názorové 

neshody je nejen výše zmíněná citlivá politická relevance, ale i s tím související rozšíření 

členství od roku 2004, díky kterému se rozkol ještě více umocnil, protože relevance 

vysílání vzrostla a spolu s tím i obava ze strany EU-15 (Ryszka 2017, 219). V roce 2001 

Evropská komise uvedla kandidátským zemím38, že stávající hranice vnitřního trhu budou 

platit minimálně do roku 2006 – zejména co se týče pohybu osob a služeb (Kučerová 2015, 

136).39 EU-1540 mohla uplatnit přechodná období maximálně do dubna 2011. Byly ale tři 

země – Spojené království, Irsko a Švédsko, které této možnosti nevyužily vůbec (vláda 

2016, 3). Do roku 2008 uvolnily přístup na své trhy všechny země kromě Německa a 

Rakouska. Země se obávaly zejména „masivního“ přílivu dočasně vysílaných pracovníků, 

uplatnily tedy přechodná období, aby zabránily ohrožení podmínek na jejich pracovních 

trzích (Šlosarčík 2017, 320). Země uplatňující tuto možnost zároveň musely prokázat 

vážné problémy na svém trhu (Ivanovová 2008, 20-21). Jistá míra protekcionismu ze 

strany EU-15 odůvodněná vysokým mzdovým rozdílem mezi východem a západem a 

ochranou svých vlastních pracovníků se objevoval již od začátku, a to i přesto, že se 

masivní příliv levné pracovní síly z východu neuskutečnil v očekávaném rozsahu a obavy 

se ukázaly jako přehnané – zejména počet Čechů byl zanedbatelný (Marek, Baun 2010, 

100). Naopak tato forma migrace mnohdy umožnila zaplnit takové pracovní pozice, u 

kterých byla ze strany místních pracujících nízká poptávka. Politický podtext problematiky 

byl tedy přítomný. A přítomný byl i v případě narativu směrnice z roku 2018, resp. 

v narativu jejího návrhu. 

 

 

 

 
38 S výjimkou Kypru a Malty. 
39 Mimochodem toto opatření se týkalo i pyrenejských zemí v 80. letech, přechodné období nakonec ale 

nebylo vyčerpáno. 
40 Míněno členské země před rozšířením v roce 2004. 
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4. Geneze problému 

Institut vysílání pracovníků v Unii po dlouhá léta způsoboval politické napětí 

(Maslauskaite 2014, 1). Kolize, resp. koordinace vnitřního trhu a sociální politiky vytváří 

řadu třecích ploch, a ne jinak tomu bylo i s předložením návrhu na revizi směrnice z roku 

1996 8. března 2016 Junckerovou komisí. Nicméně iniciativa revize byla představena již 

v roce 2014 s cílem eliminovat sociální dumping, protože vytváření spravedlivějšího trhu 

je nezbytnou složkou budování sociální Evropy (Evropská komise 2014, 6). Komise 

argumentovala tím, že je nutná revize s ohledem na nový vývoj po roce 1996. Hospodářská 

situace a poměry na pracovním trhu se změnily a směrnice z roku 1996 není schopna na 

nové výzvy adekvátně reagovat (Evropská komise 2016a). Dále tím, že revize je lepší 

variantou než nečinnost (Evropská komise 2016c). Tehdejší eurokomisařka Thyssen ve 

svém projevu z července 2016 pak dodala, že Unie nesmí dovolit, aby v ní existovali 

„druhořadí pracovníci“ (second class workers) (Evropská komise 2016b). Pravdou je, že 

ani judikáty SDEU nezmírnily tenze mezi členskými zeměmi (ETUI 2018, 3). 

4.1  Směrnice o dočasně vysílaných pracovnících  

Impulsem pro předložení návrhu revize směrnice bylo nejen prohlášení o tom, že sociální 

dumping nemá v Evropě místo, ale také zájmy některých západních zemí, v čele s Francií, 

Německem a Belgií. Iniciativa Komise korelovala s jejich zájmy sjednat „nápravu“ 

fungování vnitřního trhu v oblasti pracovní mobility. Lze tak do jisté míry konstatovat, že 

návrh směrnice by pravděpodobně neprošel, pokud by neměl klíčovou podporu zejména 

Francie41 a Německa a zemí Beneluxu, přičemž Francie následně hrála prim při 

vyjednávání.  Navíc v očích Komise rok 1996 nevyřešil všechny záležitosti (Eurofound 

2018). V duchu budování sociální Evropy tak tentokrát měli profitovat vyslaní pracovníci. 

A hlavním heslem celé revize se stalo „stejná odměna za stejnou práci na stejném místě“ 

(equal pay for equal work at the same place) (Evropská komise 2017). Argumentem 

Komise také byla čísla. Do karet Komisi hrálo poměrně skokové navýšení počtu 

vysílaných pracovníků – o 41 % mezi lety 2010 a 201542, nárůst „dočasné“ mobility 

Komisi posloužil jako další argument, proč je revize nutná. Z celkového počtu pracovně 

 
41 Určitou roli (avšak ničím nepodloženou) lze přikládat i přátelské náklonnosti Emmanuela Macrona a 

Junckera. 
42 Pro doplnění numerického kontextu lze dodat, že v roce 2017 kolem 85 % vyslání stále přijímala EU-15 

(Evropská komise 2018). 
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migrujících tvoří vysílaní pracovníci ovšem zanedbatelné minimum, tj. kolem 0,9 %43 

(Evropská komise 2016a). 

4.1.1 Milníky vývoje vyjednávání směrnice 

Z hlediska vyjednávání byl klíčový rok 2017. První kompromis padl v březnu na Radě 

ohledně definice kolektivních smluv a dočasných agenturních pracovníků (Joannin 2017).  

Z hlediska výše zmíněných silných zájmů Francie a také spolu s přitvrzením francouzské 

pozice po zvolení Macrona francouzským prezidentem, francouzská vláda představila na 

Radě44 své vlastní návrhy, které byly v lecčems radikální. Jmenovitě šlo o návrh snížit 

dobu vysílání z 24 měsíců na pouhých 12, nebo požadavek, aby text smlouvy explicitně 

garantoval, že cestovní náhrady (tj. příspěvky na dopravu, ubytování a stravu vyslaného 

pracovníka) nebudou zahrnuty do zaměstnaneckých odměn, ale budou zaměstnavatelem 

placeny zvlášť (Ibid.).45  

Následovaly tři zlomové události, resp. série událostí. První byla série „letních setkání“ 

Macrona46 se státy, které oponovaly návrhu směrnice nejvíce.  4. srpna se sešla 

Visegrádská čtyřka s Macronem v Budapešti. Následovalo setkání tzv. Slavkovského 

formátu a Francie 23. srpna v Salzburgu (Ibid.). Poté proběhlo setkání Macrona a 

rumunského prezidenta Iohannise (BBC 2017). Setkání jsou významná z toho důvodu, že 

umožnily „hnout ledy“ a otevřít tak cestu pro další vyjednávání, zejména pak posledně 

zmíněné setkání pomohlo pozměnit neústupnou francouzskou pozici vůči dopravnímu 

sektoru. Mezi zmíněnými státy nebylo ani Polsko ani Maďarsko, které se tak dostávaly do 

stále větší izolace. Druhou klíčovou událostí bylo estonské předsednictví v druhé polovině 

2017. Jeho konsensuální přístup pomohl přejít k třetí zlomové události – obecnému 

přístupu na Radě, na kterém se členské státy shodly na textu, a mohlo začít jednání 

s Evropským parlamentem v březnu následujícího roku.47 Na přelomu jara a léta 2018 totiž 

došlo k výraznému posunu ve vyjednávání v klíčových unijních institucích.  Jak Evropský 

parlament, tak Rada schválily finální podobu textu revize v květnu, resp. v červnu 2018. 

 

 
43 A pouze 0,4 % na plný úvazek. Z toho vyplývá, že dopad vysílaných pracovníků je tedy ekonomicky 

zanedbatelný. 
44 V Radě měla revizi směrnice na starosti Rada pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a spotřebitele, tzv. 

EPSCO. 
45 Nutno dodat, že Komisí původně navrhovaných 24 měsíců by pravděpodobně u členských států prošlo, 

Macronův návrh však v tomto bodě jednání prodloužil. 
46 V médiích též prezentováno jako „Macronova evropská túra“. 
47Ačkoliv již maltské předsednictví si stanovilo cíl obecného přístupu na Radě. 
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4.1.2 Novinky směrnice jako předmět sporů 

Podle kritiků revize má směrnice zejména politický náboj, ale ekonomické a sociální 

důvody slabé (Darvas 2017). Protože vysílání pracovníků spadá do trhu se službami i 

v nově přijaté směrnici, zůstává právní rámec stejný48.  

Pozměňovací návrhy lze shrnout do tří kategorií: mzda, délka trvání vysílání a 

subdodavatelské řetězce spolu s agenturním zaměstnáváním. Posledně zmiňovaná oblast 

byla, jak bylo uvedeno výše, nejméně problematickou oblastí ze zmíněných. Pravidla se 

nově týkají celého subdodavatelského řetězce. Dvanáct členských států do přijetí této 

směrnice nemělo sjednocená pravidla pro domácí agenturní pracovníky a pro ty, kteří byli 

do hostitelské země agenturou vysláni, nyní dochází ke sladění pravidel. Délka vyslání 

byla od začátku problematická. Hlavním důvodem je, že pokud vyslání pracovníka 

přesáhne stanovenou lhůtu, začnou se uplatňovat kompletní pracovněprávní úprava 

hostitelského státu, a to včetně placení daní a sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, 

že se po stanovené lhůtě v podstatě začne aplikovat zákoník práce hostitelské země 

(Ryšavá 2019, 11). Pravidla pro vysílání se po přijetí revize směrnice aplikují pouze 

v trvání dvanácti měsíců, s možností rozšířit dobu o dalších šest. Samotná klauzule délky 

vyslání není zas tak radikální, neboť většina vysílání se pohybuje do okolo čtyř měsíců 

(ETUI 2018, 4). Přesto k ustanovené délce měli některé státy výhrady.49 Hlavním 

předmětem sporů se stala argumentace finanční a administrativní zátěže. 

Nejkontroverznějším a nejvíce diskutovaným bodem návrhu bylo ale slovo odměna 

(remuneration). Zatímco směrnice z roku 1996 již stanovila, že vyslaný pracovník musí 

mít nárok na minimální mzdu v hostitelské zemi, pokud je vyšší než doma, řeč byla pouze 

o minimálně mzdě (minimum rate of pay). Problematické, zejména pro středovýchodní část 

Unie, bylo zejména to, že každý stát má odlišné vnímání celého spektra částí odměny. 

Předmětem kritiky se také stala část směrnice, která explicitně hovoří o proplacení nákladů 

na stravné, jízdné a ubytování.50 Je tím myšleno, že tyto náklady nesmí být hrazeny z platu 

pracovníka, ale v podstatě nad rámec stanovené mzdy. S ohledem na to, že většinou se tyto 

náklady pohybují okolo až 40 % mzdy, to například Evropská odborová konfederace 

vnímala jako signifikantní zlepšení pracovníkovy situace (Ibid.). Zajímavé je zmínit, že 

kritici argumentují tím, že většina vyslaných pracovníků již pobírá mzdu převyšující tu 

 
48 Tedy stále se vychází z kapitoly 3 SFEU věnujícím se službám. 
49 Některé státy požadovaly zkrácení délky vyslání podle směrnice na 3 měsíce. 
50 Balíček cestovních nákladů, tj. výloh. 
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minimální (Benio 2016, 6-7).51 

4.2 Dva evropské pohledy na směrnici 

Jak bylo nastíněno výše, ihned po představení návrhu na revizi směrnice se Unie jaksi 

rozdělila. Přestože se silné názorové rozdělení zdálo být patrné zejména po ose západ – 

východ, resp. mezi starými a novými členskými státy, nebylo tomu tak absolutně. Nutné je 

dodat, že pozice některých členských států – a to i těch starých se v závislosti na ústupcích 

členských partnerů v průběhu celého vyjednávání, které trvalo přes dva roky, změnily. I 

přesto ale osa východ – západ byla patrná zejména v jednom základním aspektu, a tím je 

vůbec podstata vnímání evropské integrace, resp. jejího vnitřního trhu: zatímco západ je 

v prosazování pracovněprávní ochrany pracovníků důslednější52, středoevropští unijní 

členové naopak rádi proklamují výhody jejich konkurenceschopnosti, a pozici „západu“ 

vnímali právě jako stavění bariér pro její omezení. Názorové rozdělení však nešlo pouze 

napříč členskými zeměmi, ale také napříč jednotlivými sociálními partnery. Například 

ETUC53 vnímá finální podobu směrnice jako významný krok kupředu, ať už je jeho 

povaha faktická či pouze symbolická, ačkoliv stále vidí rezervy v boji proti podvodům 

(ETUI 2018, 4-5). Naopak většina unijních organizací (svazů) hájící podnikatelské zájmy, 

byla striktně proti jakémukoliv novému návrhu s tím, že existující úpravy pro vysílání jsou 

dostatečné (BusinessEurope 2016, 1; Eurochambres 2016, 1). Protože se vysílání z velké 

části týká stavebního sektoru, FIEC54 upozorňoval mimo jiné na právní nejasnost slova 

„remuneration“ (FIEC 2016, 4). Podnikatelské svazy se většinově shodly na tom, že 

v oblasti odměny jde o zásah do státních mzdových systémů a že diskuse kolem revize 

způsobí pouze další dělení Unie (BusinessEurope 2016, 1; FIEC 2016, 1). Naopak se 

s odbory shodly na tom, že revize stále neřeší opravdové nelegální a podvodné praktiky. 

4.2.1 Podporující státy 

V Unii se tak objevily dva narativy. Zejména západní část Unie55 zvolila pozitivní kampaň, 

tzn., že prohlašovali, že jejich cílem je spravedlivá Evropa zajišťující stejnou spravedlnost 

pro pracovníky nehledě na jejich domovský členský stát. Strach z přílivu polských 

 
51 A to i v případech, pokud je pracovník vyslán z „nízkonákladové“ země do té s vyššími náklady. 
52 Roli v této tendenci patrně hraje vyšší role odborových svazů. 
53 Evropská konfederace odborových svazů (European Trade Union Confederation). 
54 Evropská stavební konfederace (European Construction Industry Federation). 
55 Šlo o státy: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko. 
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instalatérů56, dokázala zejména Francie přeformulovat do (efektivního) tažení proti 

sociálnímu dumpingu. Co se oním sociálním dumpingem vůbec myslí? Fenomén je často 

považován za průvodní jev liberalizace a deregulace vnitřního trhu. Lze jej definovat jako 

praktiku tržních aktérů se vyhnout nebo oslabit dopady existujících sociálních regulací 

s cílem získat větší výhody v konkurenceschopnosti (Bernaciak 2014, 5). Přesto ale unijní 

legislativa žádnou jednotnou definici neposkytuje a tím jej ani explicitně nezakazuje 

(Ryszka 2017, 2015; Kiss 2017, 2). Důležité je poznamenat, že dle většiny autorů se 

neobjevuje jen směrem z nových členských států do starých (Bernaciak 2014, 24-25; Kiss 

2017, 2).57 

4.2.2 Opoziční státy 

Zejména nové členské státy58 musely argumentovat v negativním tónu. Jejich hlavním 

argumentem bylo, že by se mělo počkat na praktické dopady tzv. posilovací směrnice (viz 

výše). Tvrdily, že nejde o sociální dumping, ale spíše o běžnou konkurenci, které západ na 

vnitřním trhu očividně nepřeje. Viděly v západních tendencích protekcionistická opatření 

(Richert 2017). Cíl Evropské komise považovaly za rozporný s tím, co Unie sama 

deklaruje, tj. volný pohyb služeb a osob. Jejich úsilí vyústilo v proceduru tzv. žluté karty. 

Ta byla národními parlamenty spuštěna 10. května 2016.59 Evropská komise se však 

rozhodla v návrhu pokračovat v nezměněné podobě, protože dle ní je řešení této 

problematiky nejúčinnější a nejvhodnější řešit na unijní úrovni.60 

 

 

 

 

 
 

56 A dalších zástupců levné pracovní síly (tj. z hlediska zejména EU-15). 
57 Toto tvrzení je podpořeno i studií Posting of workers (Report on A1 Portable Documents issued in 2017), 

která pracuje s daty z roku 2017, a která tvrdí, že nejvíce vyslaných pracovníků bylo z Francie, Belgie a 

Německa. Studie tak vyvrací stereotyp vysílání levných pracovníků z ekonomicky méně rozvinutých zemí) 

(De Wispelaere, Pacolet 2018).  
58 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Rumunsko. 

Nicméně proti bylo i Španělsko a Portugalsko, zejména kvůli silniční dopravě. Když ale Francie udělala 

v tomto ohledu ústupek, blokační menšina všech těchto států se rozpadla s tím, jak Španělsko a Portugalsko 

dalšímu vyjednávání již nebránilo. 
59 Důvodem bylo, že návrh revize směrnice narušuje princip subsidiarity. 
60 Své stanovisko ke žluté kartě vydala 20. července 2016, podle kterého revize princip subsidiarity 

neporušuje (Evropská komise 2016d). 
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5. Výchozí pozice České republiky 

Tato kapitola slouží k zodpovězení výzkumné otázky č. 1: Jaké byly důvody české 

reprezentace pro odmítnutí směrnice jako takové? Uvedeny jsou tedy důvody a okolnosti 

české výchozí pozice. 

5.1  Kontext české výchozí pozice 

Pozice České republiky byla součástí širší koalice států, která měla k návrhu směrnice 

Evropské komise výhrady a byla proti návrhu jako takovému. Nejen v tomto konkrétním 

případě mohla Česká republika využít naplno svého členství. Jde o to, že na utváření 

směrnice z roku 1996 (viz výše) nemohla mít samozřejmě žádný vliv a ani se k ní nijak 

vyjadřovat. Pokud tedy Komise považovala tuto směrnici v podstatě za obsoletní a 

iniciovala návrh její revize, česká reprezentace samozřejmě chtěla být co nejaktivnější. 

Snaha být aktivní vyplývá zejména z agendy, pod kterou návrh směrnice svou působností 

spadá – oblast vnitřního trhu, na kterém má Česká republika tradičně enormní zájem. 

Česká republika má za sebou již dávno fázi, kdy byla pouhým pasivním příjemcem unijní 

acquis, v současné době má roli aktivního tvořitele (Šlosarčík 2016, 91). A toho také 

následně využila ve snaze alternovat původně zamýšlené návrhy revize předložené Komisí. 

5.1.1 Vztah České republiky a vnitřního trhu 

Výchozí pozice České republiky vůči návrhu revize směrnice je odrazem dlouhodobého 

prioritního zájmu na liberalizaci a dalším prohlubování vnitřního trhu. Hlavním přínosem 

členstvím České republiky je možnost neomezeného přístupu na trhy jednotlivých 

členských států v oblasti všech čtyř svobod (Fojtíková, Lebiedzik 2008, 157). Vnímání 

vnitřního trhu Českou republikou se neomezuje jen na nástroj hospodářského růstu, ale 

vnímá jej také jako předpoklad pro další socioekonomický rozvoj, konvergenci a stabilitu 

Evropy, a také jako prostor prosperity a svobody (vláda 2019, 3-4). Vnitřní trh je proto 

jednou z nejdůležitějších priorit působení České republiky v Unii a revize dle ní projekt 

vnitřního trhu zbytečně a neadekvátně brzdí. Například podle tehdejšího státního tajemníka 

pro EU, Tomáše Prouzy, Unie od začátku počítala s tím, že lidé po Evropě budou za prací 

migrovat61 a jakákoliv snaha tento pohyb eliminovat poškozuje základní myšlenku, na 

které EU stojí. Prouza navíc tvrdí, že návrh řeší pouze zanedbatelnou část unijního 

 
61 Ve smyslu nejen volného pohybu osob, ale i volného pohybu služeb, resp. dočasného vysílání pracovníků. 
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pracovního trhu, a nikoliv oblasti, které jsou mnohem více problematické. Komise tak 

přišla s návrhem pouze na základě tlaku některých členských států, které si chtějí řešit 

vlastní problémy (Bydžovská 2016). 

Jak vyplývá z výše uvedeného, pokračující liberalizace vnitřního trhu jako celku a 

zjednodušování pravidel pro jeho fungování je pro Českou republiku stěžejní, nicméně 

zejména jedna oblast – trh se službami – je aktuálně nejbližším zájmem, neboť obchod se 

službami (resp. tzv. servitizace trhu) je dle české vlády oblast s plně nevyužitým 

hospodářským potenciálem (vláda 2019, 3). Služby jsou velikou příležitostí pro české 

podniky. Nicméně tato služba je dle české pozice neustále zatěžována nadměrnou 

administrativní zátěží či nepřiměřeným způsobem vymáhání pravidel při přeshraničním 

vysílání pracovníků (Ibid., 6).  Vláda dodává, že díky vyjednávacímu úsilí a politickým 

tlakem se menšině států s nižší mzdovou úrovní podařilo původní návrh alternovat, aby 

podnikům nevznikala administrativní a finanční zátěž (Ibid., 8). Jak sama Česká republika 

přiznává, vývoj na vnitřním trhu je kontinuálním procesem (Ibid., 5). To naznačuje i výzva 

způsobená nedávným vývojem, které bude muset vláda čelit: odstupu Spojeného 

království. Téma je z hlediska české priority vnitřního trhu velice relevantní, neboť 

Spojené království bylo v podstatě jediným velikým členským státem, který byl pro hlubší 

liberalizaci trhu a který tento trend mohl pak prosazovat. Takového partnera nyní Česká 

republika ztrácí. Jednou z výzev jsou iniciativy německo-francouzského tandemu – jednou 

z prvních konkrétních podob bylo právě „protlačení“ návrhu revize směrnice (Bartovic, 

Havelka 2019, 2). Česká republika je tak v pozici, kdy bude muset být ještě aktivnější 

v rámci tzv. like-minded skupiny, hledat nové partnery a snažit se minimalizovat negativní 

dopady nejen tohoto tandemu (Ibid.; vláda 2019, 2) 

5.2  Počáteční reakce české pozice 

Prvotní argumentace české pozice by se dala shrnout jednoduše: v rámci volného pohybu 

služeb, resp. dočasného vysílání pracovníků jde o normální konkurenci, nikoliv o sociální 

dumping, jak se západ snažil naznačit. To, že byla Česká republika proti návrhu 

směrnice62, nemůže, dle tehdejšího premiéra Sobotky, být chápáno tak, že vláda nepřeje 

pracovníkům vyšší platy; to, čeho se vláda obávala, bylo, že by nařízení obsažená v návrhu 

fungovala jako nástroj, jak se zbavit konkurenčních firem na západoevropských trzích 

 
62 Což mimo jiné vyjádřila (za MPSV) spolu s dalšími členskými státy v otevřeném dopise eurokomisařce 

Marianne Thyssen. 
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(Česká televize 2016). Jak bylo zmíněno výše, návrh byl v zájmu zejména Francie a 

Německa, které v roce 2015 zavedly zákony, které byly pro české vysílané pracovníky 

(zejména pak autodopravní řidiče) zatěžující. Proto Česká republika od začátku roku 2016 

tlačila na Komisi, aby rozhodla o jejich (ne)kompatibilitě s unijním právem63 (Ibid.). 

V květnu roku 2016 byla Česká republika, resp. obě komory jejího parlamentu součástí 

(neúspěšného) mechanismu žluté karty, který byl zmíněn v předchozí kapitole (Bednárová 

2016). Důvody pro odmítnutí česká prezentace představila také na společném tripartitním 

zasedání se Slovenskem v březnu 2017. Patří mezi ně jak výše zmíněný rozpor s pravidly 

vnitřního trhu, tak neslučitelnost návrhů s proporcionalitou, absence konsensu na unijní 

úrovni či začlenění dopravního sektoru do oblasti vysílání (vláda 2017). To, že českou 

pozici nelze ani v prvotní fázi, ani v průběhu vyjednávání definovat jako pasivní, dokládá i 

například společné prohlášení (joint statement) premiérů V4. Dle nich je nutné nejen 

vyvrátit stereotypy o tzv. sociálním dumpingu, ale jsou toho názoru, že návrh nepomůže 

ani sociální konvergenci, ani eliminaci nekalých praktik (Joint Statement 2017). 

Jaké byly tedy důvody pro odmítnutí? Jelikož je odbourávání překážek fungování vnitřního 

trhu českou prioritou v EU, návrh směrnice jde dle české vlády opačným směrem. Naopak 

je výsledkem vytváření účelných bariér některých členských států, které prosazují 

protekcionistická opatření „pod pláštíkem ochrany zájmů pracovníků“ (vláda 2019, 8). Je 

deklarovaným zájmem České republiky prosazovat liberalizaci unijního trhu a tím využít 

naplno svého potenciálu v podobě kvalitní a poměrně stále levné pracovní síly (Bartovic, 

Havelka 2019, 2). Tudíž přestože vláda argumentovala i jinými důvody k odmítnutí návrhu 

směrnice, všechny jej lze strukturovat pod zájem na vnitřním trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Evropská exekutiva zahájila řízení s těmito zeměmi v září 2016. 
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6. Aplikace teorie advokačních koalic na zkoumaný 

případ 

V předchozí kapitole tedy byly uvedeny důvody, které vedly k odmítnutí (potřeby) 

kontroverzního návrhu směrnice z roku 1996, předloženého Evropskou komisí. Česká 

republika zaujala negativní stanovisko, jak bylo doloženo výše. S ohledem na procedurální 

praxi české administrativy, česká vláda vydala v březnu 2016 negativní rámcovou pozici.64 

V tomto bodě je vhodné připomenout podstatu zkoumaného problému. Autorka vychází 

jednak z Koncepce politiky ČR v EU, a jednak z vládního dokumentu Priority ČR v agendě 

vnitřního trhu (vláda 2015; vláda 2019). Zde je kladem důraz na dlouhodobou prioritu ČR 

– prohlubování a liberalizaci vnitřního trhu, stejně tak jako dalšího odstraňování překážek 

svobod. Pakliže prohlašuje, že návrh směrnice jde proti českému deklarovanému zájmu a 

je silným narušením fungování vnitřního trhu, očekávalo by se, že česká reprezentace 

nebude hlasovat pro finální znění směrnice na Radě v červnu 2018. Jinými slovy, „pouhé“ 

vyjmutí silniční dopravy z původního návrhu by pro českou vládu nemělo být dostačujícím 

důvodem, jelikož dopady navrhovaných opatření by se netýkaly jen nákladní dopravy, ale i 

jiných odvětví, jmenovitě za všechny například stavebního sektoru. Ovšem jak lze vyčíst 

z výsledků hlasování v Radě EU, vláda hlasovala pro přijetí, což je „zdánlivě“ obrat o sto 

osmdesát stupňů v české pozici (Rada EU 2018). Nakolik byl tento obrat pouze zdánlivý, 

resp. zda byl absolutní nebo šlo o strategické ústupky výměnou za prosazení něčeho 

jiného, se pokusí pomocí aplikace teorie advokačních koalic tato práce prozkoumat. Pouhá 

komparace mezi negativní počáteční pozicí a finálním pozitivním hlasováním není 

dostačující. Neposkytne totiž důvody, které se za změnou skrývají. Česká republika si 

účelně mohla v průběhu vyjednávání vybrat středovou vyjednávací pozici, aby ve finále 

byla na vítězné straně (Bailer 2010, 751). Následující text se tedy pokusí nalézt odpovědi 

na dílčí otázky druhé výzkumné otázky: Jaké jsou příčiny změny vládní pozice? Lze změnu 

objasnit pomocí teorie advokačních koalic? Každé podkapitole bude věnována vždy jedna 

dílčí otázka, která bude uvedena na začátku každé podkapitoly. 

 

 
64 Autorce se tuto rámcovou pozici nepodařilo získat. Nicméně to, že byla negativní, je potvrzeno 

v prezentaci vládní pracovnice, která je dostupná na webu České podnikatelské reprezentaci při EU (CEBRE) 

zde: https://cebre.cz/dokums_raw/beranova.pdf. Negativní stanovisko k návrhu směrnice vláda na jednání 

Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny prezentovala dne 31. 3. 2016 (Parlamentní institut 

2016, 7). A rovněž i respondent č. 5 potvrdil negativní rámcovou pozici. 

https://cebre.cz/dokums_raw/beranova.pdf
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6.1  Analýza zúčastněných aktérů  

Následující text se zabývá jednotlivými aktéry, kteří v utváření pozice, resp. v průběhu 

vyjednávání hrály aktivní, či dokonce nezanedbatelnou roli. Autorka se snažila vybrat 

takové aktéry, kteří v diskusi o návrhu revize směrnice dominovali. V textu s tímto 

nadpisem jsou představeny jejich stanoviska a role.65 Řečeno terminologií teorie 

advokačních koalic, následující aktéři tvořily daný subsystém, který je pro účely této práce 

definován: (1) teritoriálně na území ČR s unijním přesahem; (2) tematicky na problematiku 

postoje české vlády vůči návrhu směrnice (blíže v Teoretickém ukotvení práce). 

V tomto bodě je vhodné připomenout, že v centru teorie advokačních koalic nestojí 

primárně samotná (advokační) koalice, nýbrž jednotlivci. Tato teorie totiž vychází 

z metodologického individualismu. Koalice je tak ve skutečnosti metaforou pro označení 

jednotlivce. Teprve jednotlivci tvoří koalici (Jenkins-Smith et al. 2017, 140). Lze dodat, že 

chování jednotlivých aktérů se vždy odvíjí od kontextu daného problému, resp. situace. 

Takový kontext může být odrazem jednotlivých přesvědčení (beliefs) ostatních, která byla 

blíže představena v Teoretickém ukotvení práce, proto je nyní práce nebude znovu 

zmiňovat. Nicméně protože jde o klíčový koncept celé teorie a následující analýza aktérů 

vychází primárně z jejich přesvědčení, jejichž odrazem jsou stanoviska aktérů, je vhodné 

se na chvíli zastavit u jednoho druhu přesvědčení – politických přesvědčení (policy core 

beliefs). Jejich ústřední role totiž spočívá v tom, že plní funkci jakéhosi lepidla (glue), 

které spojuje podobně smýšlející aktéry do koalic s cílem přeměnit svá přesvědčení do 

skutečných politických výstupů (Sabatier 1998, 116).  

Tato podkapitola si klade za cíl zodpovědět následující dvě otázky, jejichž provázanost je 

zřejmá:  

1. Jaké byly advokační koalice s ohledem na tuto směrnici? 

2. Jaká byla jejich politická přesvědčení a jejich důvody k odmítnutí/podpoře? 

Následuje výčet jednotlivých aktérů a následně jejich rozdělení do koalic. 

 

 

 
65 V některých případech bylo možné využít informace z rozhovorů, tam kde to možné nebylo, byly hlavním 

zdrojem informace dostupné veřejnosti na webu (oficiální weby, tiskové zprávy, prohlášení, případně média). 

Seznam aktérů, kteří pro tuto práci zároveň měli roli respondenta, je uveden v kapitole věnované metodologii 

a teorii. 
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6.1.1 Nevládní organizace a svazy 

6.1.1.1 ČESMAD  

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA od začátku patřilo k těm 

aktérům, jejichž aktivita a iniciativa jednat s ostatními aktéry byly na vysoké úrovni. 

Stěžejním cílem Sdružení bylo od samého začátku uvedení návrhu směrnice vyjmout 

dopravní sektor z uplatňování směrnice jako takové a eliminovat tak dopady na české 

dopravní firmy (rozhovor č. 1). V tomto cíli zůstala tedy pozice Sdružení po celou dobu 

beze změny. Argumentů, proč je situace řidiče nákladní dopravy specifická, poskytlo 

Sdružení několik. Svůj argument, že řidič není vyslaný pracovník ve smyslu článku 2 

směrnice z roku 1996, staví mimo jiné na tom, že řidič je „vyslán“ v drtivé většině případů 

jen na několik dní. Dny tedy nelze uvažovat za uplatnitelný limit (Sdružení ČESMAD 

BOHEMIA 2017, 1). Sdružení nepovažuje aplikaci této směrnice na dopravní sektor za 

přiměřený s ohledem na vysokou administrativní zátěž, což by ve výsledku mělo závažné 

dopady na konkurenceschopnost firem, neboť tímto opatřením by se v důsledku zvedly i 

náklady, které ale zákazník mnohdy není ochoten zaplatit66 (Bednárová 2016). Sdružení 

tak je toho názoru, že pokud by se pravidla vysílání uplatňovala i na řidiče nákladní 

dopravy, byli by řidiči obětí politického boje (Sdružení ČESMAD BOHEMIA 2017, 1).67 

To dle Sdružení jen dokládá, že ve skutečnosti nejde o boj proti sociálnímu, resp. 

mzdovému dumpingu, ale o vytlačení z některých západních trhů (Frydryšek 2016). 

6.1.1.2 Hospodářská komora ČR 

Hospodářská komora ČR rovněž zastává negativní stanovisko k revizi směrnice. Dle ní 

byla od začátku uspěchaná, návrh Komise se objevil pouze na objednávku Francie, která 

nepřinesla nic jiného než politickou lavinu s dopadem v podobě ochranářských opatření 

(rozhovor č. 2). Důsledkem této politické objednávky bude pouze to, že firmy z nových 

členských zemí budou vyhnány ze západních trhů (Hospodářská komora 2016a). Komora 

vnímá příjmovou diferenciaci v jednom tržním prostředí jako přirozenou (Hospodářská 

komora 2016b). Jinými slovy, návrh na novelu směrnice je v přímém rozporu s volným 

pohybem služeb jako základním pilířem EU. Pozice Komory se nezměnila ani s ústupkem 

 
66 Problém v tomto ohledu má Sdružení i s tzv. dietami, tedy českým specifikem stanoveným Zákoníkem 

práce č. 262/2006 Sb. Respektive vyhláškou MPSV, která stanovuje konkrétní výši náhrady. ČESMAD 

uvádí, že jde o položky, které nejsou započítány do srovnávacího objemu mezd, a v tom vidí problém 

nefunkčnosti návrhu. 
67 Zejména čeští řidiči se pak setkali s problematickým dopadem zákonů na minimální mzdu v Německu a 

Francii. Jde o zákony tzv. MiLog (Německo) a Loi Macron (Francie). 
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některých členských států v červnu 2017. V tomto okamžiku Evropská komise navrhovala, 

aby mezinárodní doprava nespadala pod vysílání, pokud nepřesáhne pracovník dobu tří 

dnů v jednom měsíci. To Komora považovala spolu s ČESMADem za výsměch českým 

dopravcům (Diro 2017). Po celou dobu vyjednávání byla Komora aktivní.68 Například 

iniciovala společné stanovisko hospodářských komor V4 (Hospodářská komora 2016c). 

6.1.1.3 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Jako oficiální připomínkové místo k materiálům projednávaným vládou, je aktérem, který 

je opravdu slyšet. Postoj Svazu průmyslu byl od počátku zcela negativní. Nesouhlasí 

s principem stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, dle Svazu je tento princip 

v praxi neproveditelný. Dle Svazu je totiž tento princip užit neadekvátně (SP ČR 2015).69 

Svaz argumentuje také tím, že výsledkem bude navýšení nákladů poskytovatele služby, 

právní nejistota, omezení příhraničních70 služeb a také nepřiměřené administrativní 

břemeno (SP ČR 2016a, 2). Směrnici z roku 1996 považuje za účinnou, jelikož celá léta 

dobře slouží svému účelu (Ibid., 1). Negativně se Svaz vyjádřil také k sociálnímu 

dumpingu (viz kapitola Geneze problému). Tohoto „démona“ chápe pouze jako maskování 

protekcionismu. Sám Svaz totiž, jako ostatní opoziční aktéři, tvrdí, že rozdíly 

v ekonomické výkonnosti členských států nelze označovat sociálním dumpingem (SP ČR 

2016b, 3). 

6.1.1.4 ČMKOS 

ČMKOS neboli Českomoravská konfederace odborových svazů je největším zástupcem 

odborových svazů v ČR a zároveň oficiálním připomínkovým místem. V podstatě jako 

jediná v ČR neměla negativní postoj k revizi měrnice, ba naopak, byla po celou dobu na 

straně směrnice a hlavní princip týkající se stejné mzdy podporovala (rozhovor č. 3). Na 

rozdíl od ostatních aktérů v ČR se nestavěla negativně ani k narativu sociálního, resp. 

mzdového dumpingu71, resp. narativ západní části Unie a Komise ohledně dumpingu 

považuje za oprávněný (Ibid.).  Revize směrnice správně nahrazuje pojem minimální mzdy 

odměnou (Postoj ČMKOS 2017). Tedy pojmem, který u jiných aktérů neobstál. 

 
68 Aktivně a pravidelně komunikuje s vládou, ministerstvy na RHSD (Radě hospodářské a sociální dohody). 
69 Situace vysílání pracovníků je naprosto odlišná od např. rovnosti odměňování mužů a žen, či 

nediskriminace z důvodu národnosti, tedy situací, v kterých byl princip aplikován původně. 
70 Ve smyslu bilaterálních služeb. 
71 V této souvislosti ale respondent z ČMKOS uznal, že jde také o dumping směrem ze západu, tj. že jsou i 

proti tomu, aby západní firmy najímaly, resp. využívaly středovýchodní pracovníky jako levnou pracovní 

sílu. 
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Konfederace také silně kritizovala postoj MPSV. Mimo jiné šlo například o kritiku, že 

MPSV jde proti směrnici, protože snahou revize je nadřadit ochranu sociálních práv 

ekonomickým svobodám a že ochrana vysílaných pracovníků je v ČR vyšší než navrhuje 

směrnice (Ibid.). Předseda ČMKOS, Josef Středula, tehdejší ministryni Marksovou 

neušetřil kritice, když řekl, že si neuvědomuje, že by měla bránit zájmy českých 

zaměstnanců a že svými prohlášeními zachovává pozici ČR jako druhořadého státu v EU 

(Dostál 2016). Na druhou stranu, pro odbory vysílaní pracovníci jsou relativně okrajovým 

tématem s ohledem na jejich nízký dopad na trh práce v ČR (Hofmannová, Čaněk 2018, 4). 

6.1.2 Vláda ČR 

Jak bylo zmíněno výše, pro českou vládu je liberalizace vnitřního trhu klíčová, zejména 

pak oblast služeb. Proto česká vláda chtěla být v tomto jednání aktivní a držela se hesla: 

„[…]EU není „o nás bez nás“.“ (Chlebounová 2019). Východiska vlády byla podobná těm 

výše zmíněných aktérů, kteří s návrhem směrnice nesouhlasili – nebyla revizi nakloněna. 

Naopak rozdílnou úroveň dle vlády nelze vnímat jako projev sociálního dumpingu. 

Ačkoliv to neznamená, že vláda nepodporuje boj proti nekalým praktikám, nicméně řešeno 

by to dle ní mělo být hledáno na úrovni národních administrativ. Navíc se mělo počkat na 

reálné dopady v praxi tzv. posilovací směrnice z roku 2014 (Týden v EU 2016, 2). 

6.1.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) bylo hlavním gestorem pro revizi 

směrnice. Ačkoliv tehdejší ministryně Marksová prohlásila, že česká vláda podporuje 

v obecné rovině mzdovou konvergenci a sbližování životních podmínek v jednotlivých 

členských státech, návrh revize směrnice není možné chápat jako jediný nástroj k dosažení 

tohoto cíle (vláda 2017, 2). Naopak MPSV tedy zaujalo negativní stanovisko k návrhu s 

tím, že jej lze vnímat jako prostředek ochrany trhu vyspělejších ekonomik a předvolebního 

boje v těchto zemích (Ibid.). Je tedy nutné hledat celoevropské řešení, nikoliv se opírat 

pouze o zájmy některých států (MPSV 2017). Dle MPSV dosavadní unijní úprava 

poskytovala dostatek nástrojů a nevidělo potřebu směrnici revidovat. Princip stejné mzdy 

prosazovaný některými státy a Evropskou komisí považovalo pouze za politicky líbivé 

heslo, které je v praxi pouze velmi těžko uskutečnitelné (rozhovor č. 5). 

6.1.2.2 Ministerstvo dopravy 

Ačkoliv nebylo Ministerstvo dopravy „oficiálním“ gestorem, od začátku debatu sledovalo 



 

 

45 

a případně zasílalo vlastní vstupy či připomínky, často na základě přímé žádosti MPSV – 

ovšem vždy pouze k otázkám související s oblastí mezinárodní silniční dopravy (rozhovor 

č. 4).72 Ministerstvo dopravy zastávalo názor, že pravidla v silniční dopravě je nutné 

regulovat na unijní úrovni. Ochranářská opatření dle tehdejšího ministra Ťoka pouze vráží 

klín mezi členské státy (Ministerstvo dopravy 2017a). Aby posílilo stanoviska a pozici 

české strany, potažmo i celé V4, iniciovala Česká republika v červnu 2016 dopis 11 států 

adresovaný tehdejší eurokomisařce pro dopravu Violetě Bulc společný dopis, kde 

vyjadřovaly znepokojenost ze zavádění zmíněných opatření (Ministerstvo dopravy 2016). 

Dle Ťoka je sociální dumping pouze účelově vytvořený, pomocí něhož se mají ochranářská 

opatření pouze obhájit před veřejností (Ibid.).  Dle dopravního rezortu je silniční doprava 

jen velmi těžko aplikovatelná na obecné uplatňování pravidel směrnice pro vysílání 

(Ministerstvo dopravy 2017b). Vhodné je zmínit kooperaci mezi MPSV a MD v podobě 

uskutečnění kontrolních akcí, jednou v roce 2016 a následně v září 2017. Dle ministerstev 

kontroly ukázaly pouze to, že západoevropští řidiči (ani jejich zaměstnavatelé) nemají 

v povinnostech jasno. Cílem ČR však nebylo nikoho pokutovat (Ibid.). 

6.1.3 Parlament ČR 

Aktivní byl v tomto případě i Parlament ČR a to v té podobě, že se připojil k dalším státům 

a byl součástí mechanismu tzv. žluté karty. Hlavním důvodem bylo, že návrh revize jde 

proti principu subsidiarity. Obě komory na základě rámcové pozice vlády vyjádřily svůj 

nesouhlas s návrhem a vládu podpořily (CEBRE 2016, 3). 

6.1.3.1 Senát 

Senát měl s návrhem revize problém v řadě věcí. Jmenovitě jde například o to, že považuje 

návrh Komise za předčasný, navíc dosavadní úpravu, stejně jako většina výše zmíněných 

aktérů, považoval za dostatečně vyvážený kompromis mezi zájmy obou zainteresovaných 

stran. To, že mají některé státy nižší mzdovou úroveň, není možné chápat jako nekalou 

konkurenční výhodu. Navíc návrh neřešil opravdové obcházení pravidel při vysílání a 

Komise tak nedoložila v žádné důvodové zprávě skutečný přínos navrhovaných opatření 

(Senát 2016).73 

 
72 Respondent z MD ČR uvedl, že poprvé tomu bylo v březnu 2016 při přípravě rámcové pozice, kdy 

připomínkovalo část s názvem vztah PWD ke kabotáži. 
73 Senát ve svém usnesení ze dne 27. dubna 2016 také považuje za nevhodné, že Komise nekonzultovala 

přípravu návrhu s unijními sociálními partnery, přestože ji k tomu v dopise explicitně vyzvali. Evropská 
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6.1.3.2 Poslanecká sněmovna 

Poslanecká sněmovna, jak je patrné již ze zmíněného napadnutí návrhu kvůli porušení 

principu subsidiarity, zaujala odmítavé stanovisko. Explicitně podpořila rámcovou pozici 

české vlády. Dle Sněmovny měl návrh reálné negativní dopady (zejména v ekonomickém 

smyslu) na české podnikatelské prostředí. Hlavním argumentem totiž je, že jako relativně 

nový členský stát „[…] stále těží z konkurenční výhody v oblasti mzdových nákladů, a 

tudíž je tento návrh směrnice způsobilý ohrozit české firmy, jejichž významnou 

konkurenční výhodou mohou být právě mzdové náklady.“ (Poslanecká sněmovna 2016). 

6.1.4 Europoslanci 

Práce zahrnula do zúčastněných aktérů také europoslance, neboť ti sehráli velmi aktivní 

roli v propagaci českých zájmů na unijní úrovni. Jmenovitě jde zejména o dva 

europoslance: Pavla Teličku a Martinu Dlabajovou.74 Dlabajová dlouhodobě usilovala o 

jakékoliv zmírnění nepříznivého dopadu na konkurenceschopnost českých firem a proti 

směrnici měla zejména tři výhrady: (1) pojem „odměna“ nebyl pořádně vysvětlen ani 

Komisí; (2) aplikace jednotné úpravy délky na různé druhy služeb a (3) nesouhlasila 

s aplikací obecných pravidel na všechny sektory, zejména pak na specifický dopravní 

sektor (ANO 2017). Vyjmutí dopravy pro ni bylo stěžejní a jako stínová zpravodajka pro 

zprávu o revizi za frakci ALDE o to také dlouhodobě usilovala (Euractiv 2018). Sama 

předkládala řadu pozměňovacích návrhů, které ne vždy byly vyslyšeny. Za návrhem se 

skrývalo pouze umělé srovnání podmínek, což však skutečné problémy na unijním trhu 

práce vyřešit nemůže (Kancelář Martiny Dlabajové 2017). Pavel Telička byl pro vyjmutí 

dopravy z obecného uplatňování pravidel směrnice také od začátku. To, že k vyjmutí 

skutečně došlo, dle jeho slov napomohla i jeho snaha přicházet s kompromisními návrhy 

ke kabotáži (Telička 2018). Dle něj protekcionistická a jednostranná opatření některých 

států pouze přispívají k tomu, že jednotný trh EU je zbytečně roztříštěný (Ibid.) 

 

 

 

komise však ve svém dopise českému Senátu ze dne 20. 7. 2016 odpověděla, že nesouhlas některých 

sociálních partnerů neznamená, že nebyli konzultováni. 
74 Autorka účelově vybrala pouze tyto konkrétní dva europoslance, a to s ohledem na jejich „parlamentní 

zařazení“: Pavel Telička (Výbor pro dopravu a cestovní ruch) a Martina Dlabajová (Výbor pro zaměstnanost 

a sociální věci). Ačkoliv si je autorka vědoma, že k návrhu revize směrnice se v různé intenzitě vyjadřovali i 

jiní čeští europoslanci. 
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6.2  Rozdělení do koalic 

Tzv. Belief Homophily Hypothesis říká, že advokační koalice se formují na základě 

sdílených přesvědčení (Jenkins-Smith et al. 2017, 149). Každý aktér, resp. koalice totiž 

filtruje příchozí informace jiným způsobem, což je samozřejmě odrazem jejich vnímání 

světa.75 Podstata formování advokačních koalic je následující: zkoumaný subsystém76 je 

zjednodušován tím, že se aktéři agregují do jedné nebo více advokačních koalic (Jenkins-

Smith et al. 2017, 141). Aby koalice byla úspěšná, je nutná koordinace uvnitř koalice, tj. 

mezi podobně smýšlejícími aktéry. Koordinace přitom může mít dvojí intenzitu: slabou či 

silnou – v tomto případě je mnohdy výsledkem společný plán a jeho „implementace“ 

(Sabatier 1998, 196-97). Na základě výše uvedeného lze stanoviska, resp. politická 

přesvědčení (tj. policy core beliefs) identifikovat do dvou advokačních koalic. Kritéria pro 

rozdělení aktérů jsou stanovena dvě: (1) zda podporují, resp. nepodporují návrh revize 

směrnice; (2) zda a jak se vyhraňují, resp. nevyhraňují vůči ostatním aktérům. Z těchto 

kritérií vzešly dvě advokační koalice ve vztahu k návrhu revize směrnice: (1) opoziční a 

(2) podporující.77 Na tomto místě je vhodné připomenout východiska dvou 

identifikovaných koalic. 

6.2.1 Východiska opoziční koalice 

Společným přesvědčením bylo, že mzdová diferenciace v Unii je přirozeným jevem, 

nikoliv nekalou konkurenční výhodou, či snad „smyšleného“ a uměle vytvořeného 

sociálního dumpingu – jeho cílem dle této koalice bylo pouze obhájit protekcionistická 

opatření západu před veřejností. Legislativní úpravu směrnice z roku 1996 považují za 

dostatečnou a návrh na revizi je tak zbytečný a jeho reálným dopadem bylo pouze to, že 

silně názorově dělil Unii. Umělé narovnání mzdové úrovně povede ke ztrátě 

konkurenceschopnosti některých firem. Politická přesvědčení této koalice by se tedy dala 

shrnout do víry ve fungování tržních mechanismů a principu svobody podnikání. 

 

 
75 Jejich vnímání světa se odráží od jejich hlubokých přesvědčení – tzv. deep core beliefs (viz Teoretické 

ukotvení práce). 
76 Na rozdíl od zkoumaného problému v této práci často nějaký subsystém může obsahovat i desítky či 

stovky aktérů. 
77 Proč zrovna dvě advokační koalice lze obhájit tvrzením, že nebyl v autorkou sledované diskusi na téma 

návrh revize směrnice nalezen žádný „mediátor“, tzn. žádný aktér, který by měl tendence zprostředkovávat 

zájmy obou názorových táborů. Ačkoliv to neznamená, že by někteří aktéři z opoziční advokační koalice, 

například v rámci tripartitního setkání, nekomunikovali s tou, která návrh revize podporovala.  
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6.2.2 Východiska podporující koalice 

Naopak druhý tábor – tedy jmenovitě české odbory – staví svá politická přesvědčení na 

potřebě „nápravy“ fungování tržních mechanismů. Obává se negativních dopadů platových 

rozdílů napříč Unií, která je důsledkem dlouhodobého zakonzervování levné práce v České 

republice. Svou pozici také staví na přesvědčení, že mzdové rozdíly mají za následek odliv 

kvalifikovaných pracovníků ze středovýchodní Unie, a naopak ztrátu pracovních míst 

v západní Unii. Dle rozhovoru č. 3 ostatní aktéři, kteří oponovali návrhu, v podstatě 

prosazují nesprávný pohled na věc. 

 

Advokační koalice je tak možné schematicky znázornit78: 

     Opoziční koalice                                                                               Podporující koalice 

 

 

 

 

  

 

 

Na otázku, jaké byly advokační koalice s ohledem na zkoumanou problematiku lze 

odpovědět, že byly celkem dvě. Lze je rozdělit na koalici, která návrh nepodporovala a na 

tu, která jej naopak podporovala. Jaká byla jejich přesvědčení? Lze shrnout, že zatímco 

opoziční koalice vsadila kartu na hájení (českých) podnikatelských zájmů s ohledem na 

ohrožení konkurenceschopnosti firem, která je odrazem přesvědčení v podobě principu 

svobody podnikání na jednotném trhu, druhá koalice vsadila na dlouhodobé hájení zájmů 

pracovníků, kteří se dle ní stávají obětí nekalých praktik ze strany některých firem 

poskytující služby. 

 

 

 

 
78 Buňka pro podporující koalici je napojena obousměrně na návrh směrnice, neboť se u této koalice návrh 

setkal s pozitivním ohlasem/podporou, na rozdíl od druhé koalice, kde je šipka jen jednosměrná. 

ČESMAD 
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MD ČR 

Parlament ČR 

Europoslanci: 
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6.3  Mechanismy politické změny dle teorie advokačních 

koalic 

Tato kapitola hledá odpověď na třetí dílčí otázku: Jaké faktory (definované zvolenou teorií) 

lze považovat za hnací motor zkoumané změny? Teorie advokačních koalic, jak bylo 

nastíněno v Teoretickém ukotvení práce79, v současné době, tj. po poslední revizi teorie 

předpokládá čtyři možné kauzální mechanismy, které mohou ke změně politiky 

subsystému, resp. ke změně přesvědčení aktérů vést: sociální učení, interní událost (tj. 

uvnitř subsystému), externí událost či posledně překonání patové situace. Kapitola se 

omezí na poslední dva mechanismy, neboť právě ty jsou autorkou uvažovány pro konkrétní 

případ zkoumaný v této práci.  

Ve zkoumaném případě jsou jako externí události uvažovány právě ty, které se odehrály 

vně subsystém (definovaný jako reakce české vlády na návrh revize) a to na půdě Unie (ať 

už přímo na půdě některé z unijních institucí, nebo chování některých členských států). 

Teorie ji vnímá jako „zásah“, který domácí aktéři80 nemohli ovlivnit (ať už ve smyslu 

„spouštěčů“ události, nebo neměli kapacitu na to příčiny oné události ovlivnit). Druhý 

uvažovaný kauzální mechanismus v této práci je tzv. hurting stalemate, tedy snaha 

překonat patovou situaci.81 Základním předpokladem této snahy je sdílené vnímání statutu 

quo jako neakceptovatelné, a to všemi aktéry. Logicky proto budou hledat různé 

alternativy, kompromisy, jak se ze situace, v které nechce nikdo nadále pokračovat, 

protože nikam nevede, ven. Teorie však takovou patovou situaci uvažuje zejména na 

domácí úrovni, tj. uvnitř daného subsystému. Proto ji tato práce omezuje na vliv domácích 

aktérů, tedy, zda domácí aktéři vnímali názorovou rozdílnost na národní úrovni jako něco, 

co brání se v české pozici posunout. Opomenuta by neměla být připomínka, že teorie 

advokačních koalic pracuje se změnou ve dvojí intenzitě: velké a vedlejší, resp. malé (viz 

podkapitola Změna přesvědčení a politik v Teoretickém ukotvení práce). Po bližším 

uvedení obou uvažovaných mechanismů se text nyní zaměří na identifikování klíčových 

událostí, které se ve sledované diskusi objevovaly nejvíce a které byly zmíněny i některými 

respondenty. 

 

 
79 Konkrétně v části věnované revizím teorie. 
80 Jejichž pozice byla představena výše. 
81 Někdy se tento jev označuje také jako negotiated agreement path. 
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6.3.1 Změna přesvědčení a politik 

Česká republika byla jednou ze zemí středovýchodní části Unie, která stála před otázkou, 

jak se k návrhu, který považuje za něco, co silně ohrožuje jednu z hlavních priorit české 

politiky v EU – prohlubování vnitřního trhu, postavit.  V zásadě byly dvě možnosti: buď 

bude zastávat tvrdou neústupnou pozici s rizikem, že dopady budou signifikantní, protože 

ztratí možnost prosadit jakýkoliv svůj návrh, nebo bude smířlivější a konstruktivnější a za 

to se jí otevře šance dopady návrhu eliminovat v co největší možné míře. Tato snad lze říct 

urgentnost přehodnotit výchozí pozici se ukázala zejména na Radě při tzv. obecném 

přístupu v říjnu 2017. Česká reprezentace si byla vědoma nutnosti ústupků (rozhovor č. 6). 

Rozhodně to však nelze vnímat jako selhání české pozice hájit své původní zájmy. Je totiž 

nutné také vyhodnotit a zohlednit tehdejší danou pozici České republiky. S ohledem na 

zájem Portugalska a Španělska se spolu s dalšími středovýchodními státy zformulovala tzv. 

blokační menšina. Protože ale co do počtu menšina stála zejména na Španělsku a 

Portugalsku, jejichž podpora byla opozičním státům garantována jen neústupností 

západních států vyjmout silniční dopravu z obecné platnosti směrnice o vysílání, 

v okamžiku, kdy Francie připustila ochotu jednat na tomto vyjmutí, menšina se rázem 

rozpadla (rozhovor č. 6; Euroskop 2017). Jakmile padla blokační menšina, ukázalo se, že 

česká pozice nemá jinou možnost než se vydat cestou ústupků. Většinu času tak byla česká 

pozice bez blokační menšiny, což také mohlo být hnacím motorem se situací něco dělat 

(rozhovor č. 6). 

Následná pozice by ale neměla být vnímána nikterak zoufale, jak by se mohla z rozpadnutí 

menšiny jevit. Spíše se zdá, že česká strana si uvědomila, že každý kompromis něco stojí a 

pokud chtěla prosadit něco ze svých původních požadavků, musela být mnohem 

přístupnější. Navíc dle respondenta č. 6 se ČR nestyděla přicházet s vlastními návrhy. To 

potvrdil i respondent č. 5, když řekl, že ČR si v podstatě vydobyla pozici takového státu, 

který soustavně klade otázky a přichází s vlastními kompromisními návrhy. Takto byla 

česká pozice v průběhu vyjednávání vnímána. Stejný respondent také uvedl, že ze strany 

západu i Komise byl zájem, aby někdo ze středovýchodního prostoru návrh začal 

podporovat, a o to více byla česká pozice slyšet. 

Dalším možným důvodem, proč došlo ke zmírnění české výchozí pozice, také mohla být 

„série letních setkání“ (viz Milníky vývoje vyjednávání směrnice), na kterých některé země, 

včetně ČR, diskutovaly se stěžejním zastáncem návrhu směrnice – Emmanuelem 
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Macronem. Jak bylo zmíněno výše, neúčastnilo se jich ani Polsko a ani Maďarsko. Tyto 

země od začátku jasně deklarovaly zatvrzelý, odmítavý přístup ke směrnici (rozhovor č. 5) 

a postoj V4 byl tak limitován jejich přístupem (rozhovor č. 6). Podporu obecného přístupu 

na Radě ze strany ČR Polsko a Maďarsko vnímalo jako zradu (Ibid.) V praxi to znamenalo, 

že i když se ČR, minimálně v symbolické rovině, opírala o platformu V482, ve skutečnosti 

postoj vůči návrhu lze charakterizovat jako V2+2.83 V důsledku to tedy znamenalo, že 

v průběhu jednání česká pozice přišla o výchozí opěrný bod v podobě Visegrádské skupiny 

a o to více bylo jasné, že ústupky budou ze strany české pozice potřeba. 

Jakýmsi „morálním impulsem“ nadále prosazovat některé, byť v oslabené podobě, 

požadavky ze strany české pozice lze posuzovat stanovisko Komise z října 2017.84 Komise 

totiž akceptovala názor řady středovýchodních států, že francouzské a německé zákony 

požadující aplikaci vyplácení minimální mzdy na vysílané pracovníky (zejména na 

tranzitní přepravu) jsou protiprávní, resp. nejsou v souladu s unijními pravidla fungování 

vnitřního trhu pro volný pohyb služeb85. Tento krok hodnotil pozitivně i zástupce 

ČESMADu (Bednárová 2016). Nicméně, za prvé to nebylo napsáno přímo86 a za druhé 

stanovisko nemělo povahu judikátu SDEU. Navzdory těmto aspektům to česká pozice 

vnímala jako (menší) úspěch a důvod, proč ve svých požadavcích pokračovat dále 

(rozhovor č. 6).  Dle respondenta č. 6 to česká pozice brala jako zadostiučinění.  

Silniční doprava, resp. požadavek, aby byla uznána specifika tohoto odvětví, byla alfou 

omegou celého problému (rozhovor č. 5, č. 6). To, že pak byla budoucí aplikace směrnice 

na silniční přepravu podmíněna přijetím samostatného opatření v rámci tzv. balíčku 

silniční mobility, bylo jedním z klíčových kroků, který umožnil pokračovat v dalším 

jednání (rozhovor č. 6). I respondent č. 1 potvrdil, že česká pozice byla ochotna přistoupit 

na kompromisy, jakmile tento problém alespoň částečně „odpadl“. 

Novým impulsem pro další jednání také bylo výše zmíněné estonské předsednictví v druhé 

polovině roku 2017. Jako nový členský stát se snažilo hledat širší kompromis a situaci tak 

 
82 Doložit to lze například společným prohlášením premiérů V4 odmítající návrh revize z května 2017.  
83 Zatímco ČR a Slovensko se snažilo o konstruktivnější přístup, Maďarsko a Polsko návrh odmítaly jako 

celek. Jejich neústupný postoj deklaruje i následná žaloba k EK z října 2018. Jako jediné země také na Radě 

v červnu 2018 explicitně hlasovaly proti. Mimochodem autoři Cabada a Waisová tvrdí, že V4 je jednotná 

jde-li o dočasná gesta, konají a reagují však samostatně a výrazný nesoulad mezi zeměmi V4 dle nich 

existuje od vzniku migrační krize (Cabada, Waisová 2018, 231 a 251).  
84 Je nezbytné dodat, že tento krok Komise byl obousměrný, tzn. nejen, že byl pro českou pozici pozitivní, 

ale také měl patrně korigující efekt pro Francii a Německo ke zmírnění pozic. 
85 Jak bylo uvedeno, roku 2016 Komise zahájila s těmito státy tzv. infringement.  
86 Přes německou pozici by takové stanovisko neprošlo. 
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nějakým konstruktivním způsobem zklidnit (rozhovor č. 5). Jen pro připomenutí kontextu, 

právě za jeho předsednictví došlo v Radě k tzv. obecnému přístupu, který byl pro 

vyjednávání stěžejní. 

Impulsem (po)upravit výchozí českou pozici také mohla být tendence ČR ukázat zbytku 

Unie a Komisi, že je ochotna a schopna konstruktivně jednat po těch několika 

„negativních“ letech (rozhovor č. 5).  Respondent č. 5 také uvedl, že s ohledem na formu 

hlasování v Radě pro tuto oblast – pomocí kvalifikované většiny – nebyla možnost návrh 

zablokovat. Toto tvrzení například potvrzuje i Martina Dlabajová: „Návrh Komise má 

bohužel i v Parlamentu tak velkou podporu, že už dnes jednoduše nemá smysl bojovat, aby 

se návrh stáhl. Musíme nyní společně pracovat na co nejpragmatičtějším znění směrnice.“ 

(Svaz průmyslu 2016c).  

Na národní úrovni se vyjednávalo maximálně s cílem nalézt nejlepší možné řešení pro 

zainteresované strany, zejména prosadit ve směrnici text poskytující podnikatelům 

maximální právní jistotu při vysílání pracovníků podle revidovaných pravidel vysílání a 

vypustit z původního návrhu Komise ty nejkritičtější elementy, jako např. požadavek 

zajištění mezd vysílaných pracovníků podle podnikových kolektivních smluv při 

poskytování služeb v rámci subdodavatelských řetězců (rozhovor č. 5).87 Respondent č. 6 

komunikaci nevyvrátil, ale dodal, že ačkoliv se vláda snažila sociálním partnerům 

naslouchat, neměla příliš manévrovacího prostoru. Vyústění do omezeného manévrovacího 

prostoru potvrdil i respondent č. 1. Zmínil, že jejich negativní postoj se vyvíjel – od 

tvrdého emocionálního odporu až po poznání, že se tak nikam neposunou a že je nutné i 

s protihráči hledat nejschůdnější možné řešení, i za cenu ústupků (rozhovor č. 1). 

Respondent č. 3, který zastupoval podporující koalici, řekl, že se nakonec s ústupky české 

pozice smířili. Důvodem mohla být jejich slabá pozice. Navíc jak bylo uvedeno, pro 

ČMKOS poměrně dlouhou dobu představovali vysílaní pracovníci okrajovou zájmovou 

oblast. Z toho mohl vyplývat i jejich „pasivnější“ přístup. 

6.4  Výsledky změny 

Finální část výzkumné otázky č. 2 – Jaké byly reálné dopady (výstupy) způsobené změnou? 

bude předmětem hledání odpovědi v této kapitole. 

 
87 Šlo například o klasická setkání tripartity, ale také o účelově k tomuto tématu pořádané semináře (např. ze 

strany Hospodářské komory, Svazu průmyslu či ČESMADu). 
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6.4.1 Testování stanovených hypotéz 

Je vhodné připomenout, že práce se pokusí otestovat zvolené dva kauzální mechanismy 

pomocí testu proskoku (hypotézy) kruhem. 

6.4.1.1 Hypotéza č. 1 

Hypotéza č. 1 byla definována následovně: Ke změně pozice české vlády přispěla externí 

událost, která se odehrála vně daný subsystém. V podkapitole věnované změně 

přesvědčení bylo zmíněno několik možných příčin, které vedly, resp. mohly vést ke změně 

české výchozí pozice. Jednak šlo o (1) rozpad blokační menšiny, čímž ČR ztratila možnost 

hájit původní negativní stanovisko; (2) problematický byl jednotný postoj V4, který se ve 

skutečnosti rozpadl na V2+2; (3) „pozitivně laděný“ impuls ze strany Komise potvrzující, 

že německé a francouzské zákony požadující aplikaci minimální mzdy jsou v rozporu 

s pravidly vnitřního trhu; (4) ústupek Francie a Komise vedoucí k dočasnému vyjmutí 

dopravního sektoru lze vnímat jako odrazový můstek na cestě k hledání unijního 

kompromisu; (5) estonské předsednictví, které jako nový členský stát mělo zájem na tom 

diskusi o návrhu směrnice na dočasně vysílané pracovníky posunout dále k obecnému 

přístupu na Radě. 

Všech těchto pět klíčových událostí lze považovat za externí události definované teorií 

advokačních koalic. Zatímco bod (4) je možné chápat také jako zásluhu české pozice, body 

(1) a (2) neměla česká pozice příliš možnost ovlivnit, přestože pro její budoucí postoj byly 

zásadní. Otázka na externí události byla součástí rozhovorů, ačkoliv ne u všech 

respondentů se podařilo odpověď získat. Relevantní pro nalezení odpovědi na otázku po 

externí události byli zejména respondenti z politické úrovně. Zejména respondenti č. 5 a č. 

6 potvrdili, že důvody změny, resp. posunu české pozice lze hledat zejména na unijní 

úrovni. Hypotézu však potvrdil i respondenti č. 1 a č. 3 – tento respondent explicitně řekl, 

že ČR patrně neměla zájem na tom tu jednotu nějak nabourávat. Po říjnovém obecném 

přístupu ochotu, resp. zájem přispět k nalezení celounijního kompromisního řešení potvrdil 

i tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (MD ČR 2017). Tyto externí události lze proto vnímat 

jako odrazový můstek, který umožnil změnu české pozice. ČR totiž nebyla ani agenda 

setter a ani policy killer, ale pokud chtěla alespoň něco prosadit, bylo nutné snažit se být 

vůči ostatním unijním aktérům smířlivější a tím je jaksi „obměkčit“ a výměnou něco 
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získat.88 

Pro komplexnost výčtu možných externích událostí, je nezbytné zmínit také to, že české 

pozici se podařilo prosadit změnu několika původně problematických bodů a doplnění 

několika důležitých prvků do směrnice (např. pravidel pro stanovení mzdy vyslaného 

pracovníka). V takové fázi rozhodnutí dále zatvrzele pokračovat v striktně negativním 

stanovisku by znamenalo ohrozit svou reputaci pro budoucí vyjednávání (rozhovor č. 5). 

Tuto tendenci potvrdil i respondent č. 6: v tu chvíli nebylo možné nepřijmout, jiná možnost 

už nebyla možná.89 Lze tedy konstatovat, že vliv externí události je rozhodně přítomný a 

respondenti vývoji na unijní úrovni přisuzovali dominantní roli. První hypotéza tak 

„proskočila kruhem“ a nelze ji vyvrátit. 

6.4.1.2 Hypotéza č. 2 

Hypotéza č. 2 by la formulována takto: Příčinou změny pozice vlády mohla být snaha 

překonat patovou situaci. Ještě jednou by ráda autorka zdůraznila, že záměrem bylo se 

podívat, zda snaha překonat patovou situaci byla na domácí, tj. národní úrovni, nikoliv na 

unijní a tím prozkoumat, zda posun v české pozici mohl být ovlivněn domácími tlaky 

vyvolanými domácími aktéry. Dle teorie advokačních koalic je předpokladem vzniku 

nějaké patové situace primárně názorový nesoulad mezi jednotlivými aktéry, který vyvolal 

neudržitelnou situaci. Ovšem za podmínky, že aktéři zároveň nejsou s touto situací 

spokojeni (Weible, Sabatier 2005, 130). Ve zkoumaném případě je nutné pracovat s tím, že 

druhá – podporující koalice byla poměrně slabá. Jinými slovy, neměla nijak veliký 

(politický) vliv na to situaci změnit proti dominantní opoziční koalici.90 I přestože se jí 

nemuselo vyjmutí dopravního sektoru ze strany české pozice líbit, nešla nijak razantně 

proti druhé koalici, neboť vláda v podstatě dospěla k tomu, i když v jiné intenzitě, k čemu 

ČMKOS chtěla – přijetí směrnice. Roli v pasivitě českých odborů mohl hrát i výše 

zmíněný okrajový zájem o vysílané pracovníky. Spíše se zdá, že odbory se chytly narativu 

stejné mzdy pro všechny a že směrnice korelovala s jejich dlouhodobě deklarovaným 

 
88 Respondent č. 6 zmínil zejména Francii a její tzv. redlines, tedy podmínky, přes které lidově řečeno nejede 

vlak a u nichž ústupek nepřipadá v úvahu.  
89 Nutno totiž vzít do úvahy kontext situace: byl říjen, tzn. již po letních setkáních, na kterých Francie 

neformálně učinila ústupek v podobě vyjmutí silniční dopravy. Protože Francie byla tahounem 

„podporujícího bloku“, činit tak obstrukce k dalšímu jednání z české strany by nebylo dobrým znamením pro 

budoucí vyjednávání s Francií v jiných oblastech. Dalo se očekávat, že pokud Francie kývla na něco 

opozičním státům, chtěla za to něco výměnou. 
90 I když je oficiálním připomínkovým místem. 
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zájmem zvyšování mezd zaměstnanců.91 Dominantní koalice – opoziční vykazovala silné 

prvky koordinace.92 Ačkoliv nelze říct, že by se opoziční koalice postupně oslabila, natož 

dokonce rozpadla, jisté trhliny lze vystopovat. Nejmarkantnějším způsobem to dal najevo 

Svaz průmyslu ČR. Jeho prezident, Jaroslav Hanák, po přijetí obecného přístupu v Radě, 

razantně odmítl český ústupek ve jménu tzv. evropského kompromisu a nesouhlasil 

s vládou považovat kompromis za vítězné řešení (SP ČR 2017). 

Pravděpodobně díky tomu, že podporující koalice byla méně razantní a mnohem méně 

aktivní než opoziční koalice, se patrně myšlená patová situace neodehrála na národní scéně 

v takové intenzitě, v jaké na začátku práce autorka předpokládala. Vskutku, z příspěvku 

k první hypotéze se zdá, že snaha překonat patovou situaci se objevila spíše na unijní 

úrovni a česká strana toho byla součástí. Z toho tedy vyplývá, že druhá hypotéza testem 

proskoku kruhem spíše neprošla a lze ji proto eliminovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
91 Poměrně zajímavý je komentář evropských odborů ETUC, které odůvodnili změnu výchozích pozic zemí 

středovýchodní části Unie tím, že tamní vlády rozpoznaly neadekvátnost zavedených modelů rozvoje, 

založených na velmi nízkých mzdových nákladech, které způsobily odliv (kvalifikovaných) pracovníků, 

neboť vyhlídky na zlepšení platové situace nebyly nejlepší. ETUC v těchto zemích zorganizovala několik 

setkání, aby se pokusila změnit názor relevantních ministrů a premiérů na návrh směrnice (ETUI 2018, 4). 
92 Například společným pořádáním seminářů, vzájemné poskytování informací a velmi intenzivní jednání 

s českou vládou i jejími (relevantními) rezorty. 
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Závěr  

Diplomová práce s názvem Analýza pozice České republiky vůči návrhu revize směrnice 

96//ES vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb se zabývala postojem České 

republiky vůči tolik politicky kontroverznímu a citlivému návrhu revize směrnice, který 

byl Evropskou komisí představen 8. března 2016 a který názorově rozděloval celou 

Evropskou Unii. Na problematiku českého postoje bylo nahlíženou optikou teorie 

advokačních koalic, která byla v poslední části práce aplikována na zkoumaný problém – 

změnu pozice české vlády. 

Hlavním cílem práce bylo za použití vybraných zdrojů potvrdit hlavní tezi, která 

předpokládala, že změnu pozice české vlády lze vysvětlit existencí advokačních koalic, 

jejichž cílem bylo prosadit právě svá přesvědčení, tudíž že změnu lze vysvětlit pomocí 

teorie advokačních koalic. Z práce je patrné, že tezi můžeme potvrdit jen částečně. Práce 

potvrdila existenci dvou názorově odlišných advokačních koalic s vazbou na zkoumanou 

problematiku, které se snažily prosadit právě svá přesvědčení. Nicméně samotná existence 

ještě s jistotou nepotvrzuje, že názorově rozdělené koalice měly na změnu pozice vlády 

nějaký reálný vliv. Respondent č. 6 potvrdil, že vláda s ohledem na unijní dění, měla 

omezený manévrovací prostor. Bylo ale zmíněno, že opoziční koalice měla mnohem větší 

vliv než podporující a úzce s vládou na oficiálním postoji spolupracovala, pokud šlo o 

některé problematické body návrhu směrnice. 

Výzkumné otázky vycházely ze stanoveného cíle. V první otázce se autorka ptala po 

výchozí pozici České republiky, a jaké byly důvody pro odmítnutí směrnice. Práce 

ukázala, že dílčích důvodů měla ČR několik, všechny však lze shrnout pod jednu z priorit 

české politiky v EU: prohlubování a pokračující liberalizaci fungování vnitřního trhu se 

zaměřením na služby. Návrh revize směrnice dle výchozí české pozice toto směřování 

silně ohrožoval. Druhá výzkumná otázka Jaké jsou příčiny změny vládní pozice? Lze 

změnu objasnit pomocí teorie advokačních koalic? byla účelově rozdělena do čtyř dílčích 

otázek. Nejprve se autorka ptala, jaké byly advokační koalice s ohledem na zkoumaný 

případ a jaká byla jejich přesvědčení. Autorka zjistila, že advokační koalice byly dvě: (1) 

podporující revizi a (2) opoziční koalice. První z nich byla mnohem slabší – zastupována 

pouze jedním aktérem. Zatímco opoziční koalice vycházela z principu svobody podnikání 

v EU a volného fungování tržních mechanismů, stejně tak jako uměle vytvořeném narativu 

o sociálním dumpingu, podporující koalice naopak vycházela z přesvědčení stejné mzdy 



 

 

57 

pro všechny, kteří vykonávají stejnou pozici a z požadavku lepších platových podmínek 

pro pracovníky.  

Třetí dílčí otázka měla zjistit, jaké byly možné faktory, resp. mechanismy změny, které 

mohly českou pozici ovlivnit. Otázka tak souvisela se dvěma autorkou definovanými 

kauzálními mechanismy, z nichž jeden předpokládal vliv externí události a druhy vycházel 

ze snahy překonat patovou situaci na domácí úrovni. Autorka identifikovala pět klíčových 

událostí, které se odehrály na unijní úrovni a které, jak vyplynulo i z rozhovorů, měly na 

českou pozici více než zásadní vliv. S ohledem na zodpovězení na poslední otázku – jaké 

byly reálné výstupy změny, bylo možné testovat dvě stanovené hypotézy, resp. kauzální 

mechanismy. Závěrem práce je, že existence zejména pěti klíčových událostí odehrávající 

se na unijní úrovni, které byly definovány jako externí události a velmi slabá, ba dokonce 

žádná, přítomnost snahy překonat patovou situaci „doma“ (s ohledem na pasivnější a 

mnohem méně aktivní přístup podporující koalice), se ukázalo, že první hypotéza 

„proskočila kruhem“ a nelze ji eliminovat, zatímco druhá hypotéza „kruhem neproskočila“ 

a lze ji vyvrátit. Autorka tak došla k závěru, že dominantním hybatelem změny pozice 

české vlády byly externí události, které se odehrály vně zkoumaný subsystém. Lze ale také 

konstatovat, že na změně české pozice mohla mít vliv také snaha ČR přicházet 

s kompromisními řešeními a eliminovat tak dopady směrnic. Zároveň nedošlo ke změně 

pozice absolutně. Znamená to, že česká pozice nezměnila svá východiska, resp. svá 

východní odůvodnění, proč s návrhem nesouhlasí. Jak potvrdili někteří respondenti, šlo 

spíše o posun, hledání tzv. second-best, ale stále ve stejné názorové rovině. Práce tak 

ukázala, že změna, řečeno terminologií zvolené teorie, byla spíše vedlejší (minor). Českou 

pozici tak lze označit za relativně konzistentní. Respondent č. 5 o výsledku celého 

vyjednávání řekl, že je nutné jej vnímat spíše „neutrálně pozitivně“. Česká pozice tak 

v průběhu vyjednávání nepřestala hájit své původní východisko, pouze jej musela 

s ohledem na externí události „názorově posunout“. 

Cílem práce bylo alespoň částečně osvětlit příčiny změny, resp. posunu české pozice. Byly 

identifikovány zejména klíčové externí události. Aplikace teorie advokačních koalic tak 

byla užitečná. Přesto samozřejmě nelze s jistotou vyloučit, že příčina změny mohla být 

nalezena pomocí jiného kauzálního mechanismu. Nicméně žádný z respondentů samovolně 

nezmínil žádnou jinou příčinu, která by napověděla, že by se důvody měly hledat jinde. 

Revidovaná směrnice byla přijata dne 21. června 2018 na Radě EPSCO. Znamená to, že 
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transpozice na národní úrovně již započala, Česká republika už začala připravovat novelu 

zákona, která revidované články přijaté směrnice zakomponuje. Zde se nabízí příležitost 

pro další možný výzkum: například výzkum adaptace ČR na tuto směrnici ve smyslu 

implementačním apod. 
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