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echnologicloý pokok nafuává parazitním odbororr'ým organizacím. Suíle častěji se ob|evují

odbory'nového typu', které sloužíjako efektivní nástroi průmyslové špionáže, nebo
dokonce prostředek k ničenísociálního smíru u konkurence. Dalším a přitom společensky
neméně negativním úkazem ie spoiení odborové práce

s

prosazováním partikulárních

obchodních nebo politiclšých záimů.
Jako vodítko k odhalení zmíněného typu odboru může posloužit to, že podnět pro ieiich

vznik

-zvněišku'
nepřišel od zaměstnanců podniku, v němž chce tato organizace působit. B'ývá založena

a

v

ieiím čele stoií předseda, kteý obvy'kle není zaměstnancem dané firmy.
Po wém zápisu do spolkového reisďíku pak tyto parazitní odbory sdělí zaměstnavateli, že existuií a
chtějí, abyvuči nim plnil poúnnost informovat a proiednávat íiremnístrategii. Tyto informace pak
sice shromažďuií, avšak niiak s nimi nepracuií ani nevyiednávaií o ochraně práv zaměstnanců.

Jinou podobou odboru 'nového typu' ie on{ine organizace. |edná se o spolek, kteý dálkově lálcí
pnmí tři zaměstnance potřebné k založení odboru na odpuštění členskéhopříspěvku. Následně po
určenípriorit ve své odborové práci se snažína zaměstnavatele přenést co neivíce nákladů vzniklých
ze své činnosti.
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odbory v on-line podobě mohou vzniknout u každéhozaměstnavatele. V neivětším ohrožení přitom
paradoxně neisou firmy, unichžzatímžádné
odbory nepůsobí,ale společnosti s nečinnou tradiční
odborovou organizací. Spolek'nového typu" dolcížedíky svému efektnímu vystupování zauimout
část odborářského členstva a využítho pro wé záimy. Firma, u které tyto odboryvznikly' iim pak

musí hradit odborové právníky i náklady na software.
Při obraně před takoviirni novodob1ými predátory by podnik měl vyrržítprávní i mimoprávní nástroie.

Vznik odborové organizace 'nového typu' zpraúdla usnadňuje to, že dosavadní odbory nedokážou
uspokoiit potřeby

sv'1ých

členů.Základním obrannýlrn nástroiem tak ie funguiící konstruktivní dialog o

potřebách zaměstnanců mezi managementem společnosti a původními odborovými funkcionáři.
Předseda tradiční odborové organizace i ieií dalšípředstavitelé musí být schopni dělat standardní
odborovou práci, to znamená účastnitse schůzíse zaměstnanci podniku, naslouchat ieiich potřebám
a

vysvětlovat iim způsob řešení problémů.Teprve v případě, že zaměstnanci nerozumí iednání firmy'
- dostatečně nekomunikuie s

a ieií vedení - steině tak i předáci původníodborové organizace

řadorlými pracovníky, vzniká velmi neblahá situace, kdy múžedoiít k radikalizaci části zaměstnanců.

Tím se otúrá prostor pro vznik parazitních odborů.
Po právní stránce pak mohou podniky

s

predátory bo|ovat skze spolkoý reistřílc Podle okolností

případu ie možno úce či méně aplikovat zákonný požadavek' že skutečná odborová organizace není
podnikatel. V návaznosti na to se můževedení postižené společnosti dovolat dodržování standardu
zakladatelslcých dokumentů ýadovaných v rozsudcích Neivyššíhosoudu a zvyklostí v odborové
práci potwzených verdikty nižšíchčeshých soudů. Mezi ty patří zeiména dobré mravyv kolektivním
vyiednávání nebo zákonnost stávkové pohotovosti.
Avšak i k boji proti predátorum musí podniky přistupovat obezřetně. Některé oblastní inspektoráty
práce totiž často kontrolují a pak i trestaií zaměstnavatele za nedostatek součinnosti s odbory

-

včetně těch 'nového typu". Firmám tak mohou hrozit až statisícové pokuty.
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