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„Nejprve vyčlenili správcovské aktivity a 

stravování a my jsme mlčeli, protože jsme 

nezastupovali zaměstnance na úklid. 

Potom vyčlenili pracovní místa ostrahy a 

my jsme mlčeli, protože jsme nezastupovali 

bezpečnostní služby. 

Potom vyčlenili dopravu a údržbu, a my 

jsme mlčeli, protože jsme nezastupovali 

zaměstnance dopravy a údržby. 

Potom vyčlenili naší práci, a už nezůstal 

nikdo, kdo by mluvil za nás.“ 
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Předmluva 

 
Pokračující expanze rizikové práce je 

jednou z největších hrozeb, které musí 

odbory čelit a to nejen z hlediska jistoty 

pracovních míst, plateb a pracovních 

podmínek, ale rovněž z hlediska kapacity 

organizovat zaměstnance, aby společně 

bojovali za svá práva. Pro industriALL, je 

boj proti rizikové práci klíčovým 

strategickým cílem, který je integrován do 

veškeré naší práce na globální, průmyslové 

a regionální úrovni. 

Každým rokem 7. října, u příležitosti 

Světového dne důstojné práce, 

IndustriALL mobilizuje své členy na 

globální úrovni, aby spojili své síly proti 

těm, kteří rizikovou práci podporují jako 

prostředek oslabení sil pracujících. 

IndustriALL podporuje své členské 

organizace v boji za omezení rizikové 

práce prostřednictvím legislativy nebo 

kolektivního vyjednávání. Rovněž jednáme 

globálně a vyvíjíme tlak na instituce 

globálního vládnutí, aby novelizovaly 

politiky podporující rizikovou práci. 

Zejména MOP (Mezinárodní organizace 

práce) musí učinit více, a by rizikovým 

zaměstnancům zajistila a ochránila jejich 

základní práva vstupovat do odborů a 

kolektivně vyjednávat. 

Rizikoví zaměstnanci, kteří jsou 

zaměstnáni prostřednictvím třetí strany – 

agentury a kontraktoři běžně tato práva 

popírají z důvodů trojstranného 

zaměstnaneckého vztahu, který je takto 

vytvořen. IndustriALL již dříve osvětlila 

jak tato forma rizikové práce podkopává 

práva zaměstnanců ve své publikaci 

„Trojstranná past: Odbory proti agenturní 

práci“. 

Kolektivní vyjednávání hraje zásadní 

úlohu při omezování rizikové práce a 

zlepšování podmínek rizikových 

zaměstnanců a členské organizace 

IndustriALL shromáždily řadu zkušeností 

jak využívat strategie kolektivního 

vyjednávání ke konfrontaci rizikové práce 

a pro boj proti její expanzi. Příklady, které 

naleznete v této publikaci jsou jen ukázkou 

několika z mnoha kreativních a 

progresivních smluv, které odbory 

uzavírají na ochranu zaměstnanců. Více 

příkladů naleznete na našich internetových 

stránkách a současně lze přidat příklady 

nové. 

Doufáme, že díky těmto příkladům budou 

odbory inspirovány prací jiných a naleznou 

cestu pro adaptování zde uvedených 

strategií na své vlastní národní okolnosti. 

Neobávejte se nás kontaktovat, pokud 

budete potřebovat více infofmací o nějaké 

konkrétní strategii nebo pokud se budete 

chtít spojit přímo s daným odborovým 

svazem. 
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Společně můžeme ZASTAVIT rizikovou 

práci. 

Jyrki Raina 

Generální tajemník 

Globální šíření rizikové práce a korporační úroky na 

kolektivní vyjednávání 

Každým dnem je stále více a více 

zaměstnanců po celém světě nuceno 

k rizikové zaměstnanosti. Údaje jsou 

děsivé. Na jistou zaměstnanost s dobrými 

platy a podmínkami je útočeno po celém 

světě. 

Globální ekonomická integrace a změny 

produkce, organizace podnikání a 

technologií podkopávají stálá pracovní 

místa na dobu neurčitou s dobrými 

sociálními benefity a ochranou proti 

propuštění. 

Tak, jak se narůstají požadavky na 

flexibilní trh práce, uchylují se podniky 

k outsourcingu (vyčleňování) a 

subdodávkám, což vede k explozi rizikové 

práce nad jakékoli legitimní potřeby. 

Globální ekonomická krize v roce 2008 

tento pokles jisté zaměstnanosti dále 

akcelerovala. 

Kromě nejistoty, dostávají rizikoví 

zaměstnanci nižší mzdy, mají omezené 

možnosti školení; nižší ochranu zdraví a 

bezpečnosti při práci, dochází k fluktuaci 

hodin práce a/nebo objemu práce, mají 

nižší sociální jistoty a pokrytí sociální 

ochranou; jejich mobilita směrem za 

lepšími – kvalitnějšími pracovními místy je 

omezená, odborová organizovanost je 

nízká nebo odborové zastoupení 

neexistuje, ani pokrytí kolektivní 

smlouvou, a existuje buď žádné, nebo 

nízké pokrytí pracovní legislativou, včetně 

její vynutitelnosti. 

 

Ale dělají 

všichni stejnou 
práci. 

 

Tak to sice vypadá, ale ti 

s modrými přilbami pracují jen za 

poloviční mzdu! 
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Kolektivní vyjednávání a riziková 

práce 

Kolektivní vyjednávání je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů odborů 

k regulaci rizikové práce a pracovních 

podmínek rizikových zaměstnanců. 

Nicméně, exploze rizikové práce samotné 

významně ohrožuje práva pracujících na 

kolektivní vyjednávání. 

Riziková práce je často záměrně využívána 

jako cesta k podkopání odborového 

organizování a kolektivního vyjednávání, 

protože odbory univerzálně čelí obtížím 

s organizováním a zastupováním 

rizikových zaměstnanců, jejichž přidružení 

k pracovnímu místu může být slabé a 

krátké. Vzhledem k nejisté povaze jejich 

zaměstnanosti se rizikoví zaměstnanci 

často bojí do odborů vstoupit nebo je 

zformovat. 

V několika zemích byla agenturní práce 

nebo vyčleněná pracovní místa 

překlasifikována způsobem, který legálně 

brání těmto zaměstnancům v nároku na 

členství v odborech, v místě kde pracují. 

Odborům je tak zákonem bráněno 

zastupovat a vyjednávat za vyčleněné nebo 

agenturní zaměstnance v daných 

průmyslových sektorech nebo závodech. 

Zaměstnanci v trojstranném 

zaměstnaneckém vztahu nemají možnost 

vyjednávat. Uživatelský podnik, ve kterém 

pracují, kontroluje jejich pracovní 

podmínky, ale agentura nebo subdodavatel 

je jejich právně uznaným 

zaměstnavatelem, i když nemá žádnou 

skutečnou kontrolu nad jejich prací. 

Agentury zprostředkující práci najímané 

podniky jsou často považovány za ilegální 

aktéry, se kterými je obtížné vyjednávat. 

V Nigerii, podle studie realizované v roce 

2010, existovalo 60 soukromých firem a 

zaměstnaneckých agentur, přičemž jen 

zhruba 20 fungovalo legálně a bylo 

uznaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektivní vyjednávání má důležitou roli 

při omezování expanze rizikové práce a 

Subdodávky a vyčlenění: jak unikají podniky 

před svou odpovědností 

Ropný průmysl v Nigérii 

V Nigérii, nadnárodní společnosti a podniky 

poskytující ropné služby vyčlenily velice velký 

podíl své pracovní síly nelicencovaným 

pracovním kontraktorům, i přesto že šlo o 

pracovní místa kontinuální, rutinní a svou 

povahou stálá. Uživatelské podniky dozorují 

zaměstnance a určují jejich platy. Pouze 

převádějí platby pracovním kontraktorům. 

 

Loďařství v Německu 

„Podniky tíhnou k předávání své odpovědnosti a 

nechtějí se zatěžovat monitorováním toho, co 

dělají jejich subdodavatelé. Navíc, 

subdodavatel, se kterým podepsaly smlouvu, 

následně předá práci sub-sub-dodavateli. 

Nakonec již podniky nemají nejmenší ideu, kdo 

v jejich zařízeních pracuje.[…] Subdodavatelé 

získají řádný zisk na úkor zaměstnanců“ 

Meinhard Geiken, v IG Metall zodpovědný za 

přímořskou oblast 

Hornictví v Madagaskaru 

V červenci 2013, QMM (Qit Madagascar 

Minerals Rio Tinto) ukončila svou smlouvu 

s bezpečnostní společností OMEGA Risk 

Solutions ve prospěch dvou levnějších firem. To 

vyústilo v hromadné propuštění 300 

zaměstnanců, jejichž smlouvy byly ukončeny 

pouze po jednoměsíční výpovědní lhůtě. 

Členská organizace IndustriALL FISEMA se 

pokusila sjednat odstupné s QMM Rio Tinto, ale 

tato společnost odmítla převzít odpovědnost za 

zaměstnance s argumentem, že nebyla 

zaměstnavatelem. 
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lepší ochraně rizikových zaměstnanců. Ale jde o nesnadný úkol. 

Překonávání překážek odborových strategií kolektivního 

vyjednávání 

 

Opatření vyjednávání, využívaná odbory a 

země od země liší, liší se i v rámci země 

nebo průmyslového sektoru. Způsob 

vedení vyjednávání ovlivňuje několik 

faktorů, včetně národního právního rámce, 

existujících modelů kolektivního 

vyjednávání, síly odborů a síly 

vyjednávání a rovněž rozšíření rizikové 

práce v zemi nebo sektoru. 

Organizování a zastupování 

rizikových zaměstnanců 

v kolektivním vyjednávání 

„Síla odborů závisí na členské základně. 

Musíme organizovat smluvní zaměstnance, 

bojovat za ně a zvyšovat tak naší sílu“. 

B.K.Das, generální tajemník INMF 

 

IndustriALL podporuje své členy 

v organizování a zastupování rizikových 

zaměstnanců, ve vyjednávání jejich 

jménem, spíše než vytváření separátních 

svazů pro tuto skupinu. Vyčleňování 

(outsourcing) generuje skutečné riziko 

fragmentace odborové vyjednávací síly 

s jednotlivými podniky majícími smlouvy 

s několika dodavateli nebo agenturami.  

Ve světově největším otevřeném uhelném 

povrchovém dole, Carbones del Cerrejón 

v Kolumbii, je z 11 900 zaměstnanců 6500 

vyčleněno a zaměstnáno více než 300 

různými subdodavateli. 

Organizování rizikových zaměstnanců 

v existujících odborových svazech lépe 

chrání rizikové zaměstnance a buduje 

silnější odbory, chránící stálé zaměstnance 

před rozdělením pracovní síly na separátní 

a izolované vyjednávací jednotky. Jakmile 

jednou odborový svaz ukáže, že je schopen 

kolektivně vyjednávat za rizikové 

zaměstnance, budou i zaměstnaní rizikoví 

zaměstnanci do odborového svazu 

vstupovat, protože uvidí, že i pro ně může 

něco učinit. 
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V případě potřeby mohou odbory změnit 

pravidla a stanovy a odstranit bariéry pro 

vstup rizikových zaměstnanců. 

V Německu hlavní odborové svazy 

vytvořily specifické vyjednávací asociace 

pro agenturní zaměstnance, za účelem 

získání těchto zaměstnanců a posílení 

opatření rovného zacházení v kolektivních 

smlouvách. Díky silnému zacílení na 

zlepšení podmínek agenturních 

zaměstnanců v roce 2012 IG Metall získal 

38 000 nových členů právě z agenturních 

zaměstnanců. 

Indonéské odborové svazy FSPMI a 

Lomenik úspěšně získaly smluvní a 

vyčleněné zaměstnance z Batamu - 

ostrova, který samotný je Exportní 

procesní zónou (EPR). Podle FSPMI 

zhruba 98 % všech zaměstnanců EPZ na 

Batamu je najímáno agenturami a většinu 

z nich tvoří ženy. Za účelem řešení potřeb 

zaměstnanců EPZ, FSPMI a Lomenik 

navrhly strategie jak změnit statut 

smluvních zaměstnanců na zaměstnance 

stálé, a vyjednávání kolektivních smluv, 

které snižují počet smluvních zaměstnanců. 

Prostřednictvím své kampaně organizovat i 

vyčleněné zaměstnance v uhelných dolech 

v Indii, i INMF následoval princip 

organizovat smluvní zaměstnance do 

stejného odborového svazu, než vytvoření 

separátního svazu. V několika případech 

však novelizace odborových stanov trvala 

příliš dlouho, takže odborové svazy pro 

smluvní zaměstnance podpořily vytvoření 

separátních odborových svazů, za příklad 

lze uvést Mahanadi Coal Fields 

Contractual Transport Workers Union 

(10 000 členů). Kolektivní vyjednávání 

s asociací zaměstnavatelů v dopravě 

vyústilo v pravidelné vyplácení mezd 

prostřednictvím banky, strhávání 

příspěvků, přístupu k lékařské péči v rámci 

podnikových nemocnic a roční bonusy. 

K úspěchu této strategie přispělo několik 

faktorů: kontinuální podpora federace 

INMF odborového svazu rizikových 

zaměstnanců, paralelní vyjednávání INMF 

s uživatelským podnikem a především 

solidarita stálých zaměstnanců, kteří 

podpořili stávku rizikových zaměstnanců. 

Sektorové vyjednávání 

Sektorové vyjednávání probíhá na národní 

nebo regionální nebo komunální úrovni. 

Pokrytí sektorovými smlouvami je často 

vysoké v důsledku počtu a velikosti 

podniků, vázaných smlouvami. Požadavky 

na rozšíření těchto smluv, často zakotvené 

v legislativě mohou pokrytí dále rozšířit. 

Pokud smlouvy pokrývají „všechny 

zaměstnance“ nebo osoby „působící 

v daném průmyslu“ v kontrastu k 

„zaměstnancům“, lze pokrytí rozšířit a 

začlenit tak i rizikovou zaměstnanost. 

Vyjednávání na průmyslové sektorové 

úrovni může hrát důležitou úlohu při 

regulaci využívání rizikové práce, zejména 

při vyčleněné nebo agenturní práci, a také 

v oblasti pracovních podmínek rizikových 

zaměstnanců. Je třeba vyhnout se 

fragmentaci, zejména tam, kde 

subdodavatelé dodávají pracovníky do více 

než jednoho podniku. 

V Dánsku, v sektoru průmyslové výroby a 

stavebnictví odbory sjednaly sektorové 

smlouvy zahrnující protokoly o agenturní 

práci. Tyto protokoly uvádějí, že agenturní 

zaměstnanci musí být zaměstnáni 

v souladu se sektorovými specifickými 

smlouvami, pokrývajícími všechny aspekty 
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plateb, pracovní doby a dalších důležitých 

podmínek zaměstnanosti. V Belgii, paritní 

komise skládající se z organizací 

zaměstnanců a zaměstnavatelů zahrnuly 

restrikce o využívání agenturních 

zaměstnanců do kolektivních smluv. Byla 

vytvořena specifická komise k regulování 

dočasné agenturní práce prostřednictvím 

smluv aplikovatelných v různých 

průmyslových sektorech. Tyto smlouvy 

chrání práva zaměstnanců na penzi, zdraví 

a bezpečnost a školení. IG Metall 

v Německu dosáhl v roce 2012 dohody se 

zaměstnavateli kováckého a elektrického 

průmyslu o právu podnikových rad vznést 

námitky proti agenturní práci. 

V Argentině federace ropného a 

plynárenského průmyslu FASPyGP uspěla 

ve sjednání klauzule kolektivní smlouvy 

pro plynárenský průmysl uvádějící, že 

všechny opatření smlouvy platí stejně pro 

subdodavatelské firmy. 

Článek 2: Výlučnost 

[…] b) Subdodavatelé: Podniky 

s aktivitami spadajícími pod tuto kolektivní 

smlouvu společně ručí za povinnosti mezi 

subdodavateli a jejich zaměstnanci a těmi, 

ukotvenými v pracovních standardech a 

sociálním zabezpečení […] Podniky a 

FASPyGP využijí všech dostupných 

prostředků k prosazení opatření této 

kolektivní smlouvy a legislativy. 

Kolektivní smlouva FASPyGP pro 

plynárenský sektor (2010-2013). 

 

V Jižní Africe, NUMSA dosáhl několika 

smluv pro různé sektory (automobilový, 

výroba pneumatik, kovoprůmysl) 

zacílených na postupné stahování agentur a 

zprostředkované práce, včetně zlepšování 

pracovních podmínek rizikových 

zaměstnanců. 

 

Podnikové vyjednávání 

Kolektivní vyjednávání na podnikové 

úrovni/úrovni závodu pravděpodobně 

vyloučí rizikové zaměstnance, jako jsou 

agenturní a vyčlenění pracovníci, protože 

nejsou přímými zaměstnanci uživatelského 

podniku. Síla odborů a síla vyjednávání 

v podniku a na úrovni závodů je 

narušována vyčleňováním zaměstnanců 

(outsourcingem). Nicméně mnoho 

odborových svazů je ponecháno bez 

možnosti volby, nemohou vyjednávat 

v úrovni jednotlivých podniků, pokud jsou 

omezeny systémem průmyslových vztahů. 

Tam, kde není sektorové vyjednávání 

možné, je přímé vyjednávání 

s uživatelským podnikem jak jménem 

stálých, tak vyčleněných/agenturních 

zaměstnanců tou nejlepší cestou jak 

konsolidovat odborovou sílu a bojovat za 

rovné podmínky. 

Navzdory omezením byly některé svazy 

schopné mobilizovat a sjednat efektivní 

kolektivní smlouvy. V roce 2012, 

v Kanadě, po 6 měsíčním zastavení 

provozu v Rio Tinto v Almě, se svazu 

USW (United Steel Workers) podařilo 

sjednat kolektivní smlouvu omezující 

využívání vyčleněných pracovníků na 10 

% odpracovaných hodin. V USA svaz 

USW rovněž uzavřel smlouvu s podnikem 

produkujícím pneumatiky Bridgestone 

omezující využívání vyčleněných 

pracovníků údržby. Tato klauzule 

umožnila USW udržet 5 % míru 

vyčleněných zaměstnanců v závodech 

Bridgestone. Bridgestone musí rovněž 
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konzultovat zástupce odborů na 

pracovištích o nutnosti a rozsahu využití 

vyčlenění (outsourcingu). 

Vyjednávání s agenturami a 

dodavateli 

Odbory sjednaly rovněž smlouvy 

s agenturami zprostředkujícími práci nebo 

subdodavatelskými firmami, které jsou 

uznané jako legální zaměstnavatelé. 

Existují však zřejmá omezení toho, čeho je 

možné dosáhnout pro zaměstnance při 

vyjednávání s dodavateli, než 

s uživatelskými podniky. Velký podnik 

může využívat mnoho malých a středně 

velkých dodavatelů, roztříštěných 

vyjednávacích jednotek a může vyžadovat 

násobné vyjednávání. Dodavatelé mohou 

mít jen omezenou kontrolu nad pracovními 

podmínkami, které jsou předmětem 

vyjednávání. 

V Nigérii, Shell Petroleum Development 

Company (SPDC) přiznala členskému 

svazu IndustriALL NUPENG, že ve svém 

systému registruje více než 30 000 

rizikových zaměstnanců. NUPENG 

požaduje od ropných nadnárodních 

společností, aby usnadnily vytvoření tzv. 

Fóra dodavatelů, jako zastřešujícího 

orgánu pro dodavatele, který by jednal 

s odbory za smluvní zaměstnance. Odbory 

rovněž vyzvaly k vyjednávání o kolektivní 

smlouvě pro všechny smluvní zaměstnance 

v závodech Shell. Zatímco bylo Fórum 

dodavatelů zformováno u společnosti 

Chevron, Total a Agip, aby s odbory 

vyjednávalo o podmínkách pro 

zaměstnance působící v oblasti služeb a 

smluvní zaměstnance, management 

společností Shell a Mobil dosud totéž 

odmítají. 

V závodu Chevron-Uni Thai, který 

montuje pobřežní ropné a plynové 

platformy v Laem Chabang, v Thajsku, se 

dvěma skupinám agenturních 

zaměstnanců, dodávaných dvěma různými 

agenturami podařilo dosáhnout dohody 

s oběma agenturami: Zaměstnanci nikdy 

předtím nebyli pokryti kolektivní 

smlouvou a nová kolektivní smlouva jim 

přinesla vůbec poprvé stejná práva a 

benefity.  

Roční dovolená: 

 6 dnů pro zaměstnance působící u 

firmy mezi 1-2 lety, 

 8 dnů pro zaměstnance působící u 

firmy více než 2 roky. 

Třináctý plat: 30 % měsíční mzdy 

zaměstnance bude vyplaceno v prosinci. 

Dohoda z roku 2013 mezi odborovým 

svazem subdodavatelských zaměstnanců 

CUEL a Megatech Industrial Consultant 

(Thajsko). 

 

Lepší alternativou vyjednávání 

s individuálními agenturami nebo 

s dodavateli je uzavřít sektorové smlouvy 

pokrývající stávající zaměstnance 

průmyslu v daném sektoru. 

 

V Evropě, v několika zemích včetně 

Nizozemí, Švédska, Belgie, Španělska, 

Švýcarska a Francie, odbory uzavřely 

národní smlouvy pokrývající agenturní 

zaměstnance všech průmyslových sektorů. 

Smlouvy regulují pracovní podmínky a 

pokrývají velký podíl, pokud ne všechny 

agenturní zaměstnance. V některých 

zemích jsou uzavřeny různé kolektivní 

smlouvy pro modré a bílé límečky (např. 

Dánsko, Švédsko, Rakousko). 
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V Německu IG Metall uzavřel sektorově 

specifické smlouvy se dvěma 

nejdůležitějšími agenturami 

zprostředkujícími práci (BAP a iGZ). Tyto 

smlouvy, které byly uzavřeny pro kovácký, 

elektrický, textilní a oděvní sektor a také 

v rámci IGBCE za chemický sektor, sektor 

plastů a gumárenství, poskytují dostatečné 

sektorově specifické bonusy agenturním 

zaměstnancům, čímž dochází 

k postupnému vyrovnání mzdových 

rozdílů mezi agenturními a stálými 

zaměstnanci. 

 

Zatímco vyjednávání s agenturami na 

národní nebo sektorové úrovni přineslo 

důležité výstupy pro agenturní 

zaměstnance, byly tyto omezeny výhradně 

na odbory v Západní Evropě. Takové 

smlouvy jsou možné jen v případě silných 

odborů působícími mezi agenturními 

zaměstnanci, tam, kde je kolektivní 

vyjednávání chráněno zákonem a 

institucionalizováno. Nejde o model pro 

většinu situací agenturního zaměstnávání 

po celém světě. Navíc, není možné ve 

smlouvách s agenturami stanovit limity 

využívání agenturních zaměstnanců, proto 

jsou úspěšné smlouvy s agenturami 

uzavírány v souvislosti s průmyslovými 

smlouvami. Ve výše uvedeném příkladu 

sjednávají německé odbory smlouvy 

s uživatelskými podniky v každém sektoru 

současně s vyjednáváním s agenturami. 

 

Globální vyjednávání 

Globální rámcové dohody (GFA) poskytují 

příležitost sjednat limity rizikové 

zaměstnanosti prostřednictvím vyjednávání 

s podniky na globální úrovni pokrývající 

to, co je nezbytnou úrovní dočasné 

zaměstnanosti související s poptávkou. 

Vyjádření reflektující závazek nadnárodní 

společnosti redukovat rizikovou 

zaměstnanost ve svých globálních 

závodech i u subdodavatelů je velice 

užitečné. Lze jej využít v situacích, kde 

dočasná, agenturní, vyčleněná nebo jiná 

forma rizikové zaměstnanosti nahradila 

zaměstnanost stálou a také na podporu 

opětovného návratu stálé a přímé 

zaměstnanosti a (znovu)zavedení 

sdružování do odborů. GFA mezi 

IndustriALL a GDF Suez obsahuje velký 

potenciál pro omezení rizikové práce: 

„[podnik] uznává důležitost jistého 

zaměstnání jak pro jednotlivce, tak pro 

společnost preferující stálou, neomezenou 

a přímou zaměstnanost. GDF Suez a 

všichni subdodavatelé přebírají plnou 

zodpovědnost za veškerou vykonávanou 

práci při vhodném právním rámci a 

nebudou usilovat o zproštění se povinností 

zaměstnavatele vůči závislým 

zaměstnancům a maskovat to, co by jinak 

bylo zaměstnaneckým vztahem nebo 

nadměrně využívat dočasnou nebo 

agenturní práci.“ 

 
Globální rámcová dohoda IndustriALL 

Global Union (GFA) se španělskou 

společností Inditex, světově největším 

maloobchodním  oděvním prodejcem, je 

zacílena na zajištění dlouhodobého 

dodržování mezinárodních pracovních 

standardů v dodavatelském řetězci 

Inditex. Inditex využívá 1300 

subdodavatelů a má 5000 výroben ve 40 

zemích, kde zaměstnává zhruba 700 000 

zaměstnanců. GFA je první svého druhu 

pokrývající maloobchodní dodavatelský 

řetězec a poskytující zaměstnancům 

mechanismy pro monitorování a 

prosazování jejich práv na pracovišti. 

V roce 2012 byla dohoda posílena 

dodatkem definujícím odborové zapojení 

do motivování a implementace. Dodatek 

garantuje IndustriALL a jejím členským 

organizacím přístup k informacím o všech 

subdodavatelích společnosti Inditex. 
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Klíčové faktory úspěchu 

 Síla odborů a kapacity mobilizovat 

členy 

V Jižní Africe byl NUMSA schopen 

uzavřít smlouvu se sektorem 

automobilového průmyslu až po velmi 

silné mobilizaci – 4 měsíce vyjednávání a 

2 týdny celonárodní stávky. 

V Německu, v týdnech před uzavřením 

smluv o rizikové práci se 800 000 členů 

IG Metall zúčastnilo varovné stávky ve 

všech regionech kolektivního 

vyjednávání. 

V Indii OCMS sjednal mzdový nárůst 

pro řidiče, mechaniky a pomocníky po 

3denní stávce, která paralyzovala 

přepravu uhlí v uhelných polích Talcher. 

 Solidarita mezi stálými a rizikovými 

zaměstnanci 

Odbory musí být schopné mobilizovat 

nejen rizikové zaměstnance, ale i stálé 

zaměstnance, aby na zaměstnavatele 

vyvinuly maximální tlak. Je to 

jednodušší, když jsou rizikoví a stálí 

zaměstnanci organizováni ve stejném 

svazu. Solidarita stálých zaměstnanců 

může být zásadní. V Argentině, když 

SUTNA, odborový svaz zaměstnanců 

vyrábějících pneumatiky, organizoval 

rizikové zaměstnance a vyjednával o 

jejich regularizaci, souhlasili stálí 

zaměstnanci s využitím kolektivní 

smlouvy pro řešení vyčlenění spíše než 

s prosazením zlepšení podmínek jen pro 

sebe sama. 

 Mezinárodní mobilizace 

GFA napomohla vyřešení několika 

pracovněprávních konfliktů se 

subdodavateli v Peru, Kambodže, Indii, 

Turecku, Brazílii a Portugalsku. 

Zaměstnanci byli původně propuštění 

z důvodů členství v odborech. Následně 

došlo k jejich opětovnému zaměstnání 

a odbory byly uznány jako formální 

účastníci dialogu. 

Aktivity vynucující GFA zahrnovaly: 

 Odborové návštěvy 

dodavatelských podniků (Maroko, 

Turecko, Portugalsko, Čína, 

Bangladéš, Brazílie a Kambodža) a 

mapování situace zejména 

v podmínkách organizování a 

svobody sdružování. 

 Schůzky mezi zástupci 

managementu dodavatelských 

firem společnosti Inditex a zástupci 

lokálních odborů. 

 Pilotní projekt v Turecku zaměřený 

na školení zástupců zaměstnanců a 

managementu z dodavatelských 

firem s ohledem na implementaci 

GFA a protokolu o zapojení 

lokálních odborů. Toto školení 

bude rozšířeno na hlavní 

dodavatele Indexitu v Brazílii, 

Maroku, Portugalsku a Kambodže. 

Navzdory zapojení managementu 

Inditex není tento úkol jednoduchý 

díky fragmentaci výroby a vysokému 

počtu subdodavatelů, kteří sami 

zadávají výrobu. 
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USW v Kanadě byl schopen mobilizovat 

národní a mezinárodní solidaritu na 

podporu zaměstnanců Rio Tinto Alcan –

Alma/Quebec, kteří odmítli snahu 

managementu nahradit zaměstnance 

důchodce smluvními zaměstnanci 

neodboráři, kteří pobírali jen polovinu 

mzdy bez nároku na penzi nebo benefity. 

Zástupci USW jezdili po světě a budovali 

solidaritu pro zaměstnance v Almě a 

vyvinuli dynamickou mezinárodní 

kampaň. 31. března 2012 demonstrovalo 

v Almě 8000 členů odborů z Kanady, 

USA, Evropy, Afriky a Austrálie. 

Vyústěním byla smlouva obsahující 

ustanovení o striktním řízení a omezení 

smluvní práce. 

„Klíčem k vítězství byla enormní 

solidarita, kterou prokázali naši členové 

v Quebecku, kteří inspirovali k podpoře 

odbory po celém světě“. 

Daniel Roy, ředitel USW Quebec 
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Výstupy vyjednávání 

 

Omezení rizikové práce 

Pro kampaň IndustriALL „STOP rizikové 

práci“ je ústřední výzva členským 

organizacím uzavírat smlouvy, které 

napomohou přímé a stálé zaměstnanosti. 

Takové smlouvy odradí využívat vyčlenění 

a podpoří řádnou zaměstnanost, zabrání 

nahrazování stálých zaměstnanců 

zaměstnanci dočasnými nebo 

krátkodobými a zajistí, že tato pracovní 

opatření budou využívána jen pro naplnění 

legitimních potřeb. Stanovení limitů 

rizikové práci je zásadní, protože čím více 

je rizikové práce, tím menší a slabší jsou 

vyjednávací jednotky, které by v budoucnu 

měly takové smlouvy uzavírat. 

Zákaz rizikové práce v určitých 

průmyslových sektorech nebo 

povoláních 

Některé odbory včetně NUMSA v Jižní 

Africe uspěly v uzavření smluv, které 

zakazují nebo ustupují od využívání 

zprostředkované práce ve stávajících 

sektorech. 

 

 

Článek 5 Zprostředkovaná práce 

Strany se dohodly, že využívání 

zprostředkované práce nebude od 1. ledna 

2011 pokračovat, s ohledem na 

vyjednávací jednotku, s výjimkou již 

existujících platných kontraktů o 

zprostředkované práci, které budou 

pokračovat po dobu, na kterou jsou 

uzavřeny. 

Konsolidované znění smlouvy mezi 

AMEO a NUMSA 

 

Tam, kde nelze dosáhnout plošného 

pokrytí, stanoví smlouvy bariéry 

zakazováním využívání dočasných 

zaměstnanců, zejména vyčleněných a 

agenturních zaměstnanců v některých 

povoláních: 

 

Podnik souhlasí, že každodenní úkoly 

údržby, mající přímý dopad na produkci, 

prováděné vlastními a přímo najatými 

zaměstnanci, budou vykonávány pouze 

těmito zaměstnanci a že pro skladování a 

expedici pneumatik nebudou využíváni 

zaměstnanci najímaní prostřednictvím 

subdodavatelských firem. 
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SUTNA, Argentina, kolektivní 

vyjednávání pro průmysl pneumatik, 

příloha 1 – Bridgestone 

Klauzule 46 

Při provádění služeb souvisejících 

s hlavními výrobními aktivitami bude 

PODNIK využívat pouze zaměstnance, 

které sám najme. 

Kolektivní smlouva 2010-2012, mezi 

Bridgestone Brazílie a Odborovým svazem 

zaměstnanců gumárenského návazného 

průmyslu regionu Sao Paulo. 

 

Konzultace o využívání rizikové 

práce 

Ostatní smlouvy uvádějí, že odbory budou 

konzultovány před přijetím změn, které by 

mohly ovlivnit zaměstnanecký status 

zaměstnanců, a zahrnují nástroje a práva na 

monitorování procesů vyčleňování. 

Klauzule uvádějí, že odborům musí být 

poskytnuta veškerá relevantní fakta, 

související s využíváním rizikových 

zaměstnanců, důvody využívání rizikových 

zaměstnanců, detaily plánované 

restrukturalizace, počty vyčleněných lidí, 

úplné porovnání nákladů přímého 

využívání zaměstnanců s náklady práce 

subdodavatelských nebo agenturních 

zaměstnanců. To poskytne odborům 

možnost zpochybnit efektivitu a legitimitu 

vyčlenění. 

V Kanadě smlouva řešící spor v Rio Tinto 

Alma vytváří výbor pro vyčlenění 

(outsourcing) skládající se ze stejného 

počtu zástupců odborů a managementu, 

který vyhodnocuje a doporučuje návrhy 

k vyčlenění. 

 

 

2.2 JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ 

[…] Záměrem stran je minimalizovat 

využívání dodatečně najímaného 

personálu. Strany uznávají, že čas od času 

může nastat nutnost najmout dodatečný 

personál. Pokud tato situace nastane pro 

velký objem personálu, projedná podnik 

s konzultativním výborem/úsekovým 

důvěrníkem: 

 Podnikatelské požadavky na takový 

personál, 

 Očekávanou dobu přidělení, 

 Očekávaný počet osob, 

 Zda taková práce zlepší nebo sníží 

jistotu pracovního místa 

zaměstnanců, zahrnutých do této 

smlouvy, 

 Změny pracovních podmínek 

zaměstnanců, pokrytých touto 

smlouvou, zapříčiněné navrženým 

využitím smluvních nebo podniků 

pronajímajících práci. 

Futuris Automotive Interiors Parts and 

Accessories (Jižní Austrálie), podniková 

smlouva 2011 

 

Omezení počtu rizikových 

zaměstnanců a délka přidělení 

V Brazílii odborový svaz zaměstnanců 

vyrábějících pneumatiky Sindicato da 

Borracha da Sao Paulo podepsal smlouvy 

s podniky (Bridgestone, Pirelli, Goodyear) 

působícími v daném regionu, které regulují 

pracovní podmínky zaměstnanců na dobu 

určitou. Smlouvy uvádějí, že dočasní 

zaměstnanci by neměli představovat více 

než 5 % výrobního personálu. V Kanadě, 

zaměstnanci Rio Tinto Alma dosáhli stropu 
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10-15 % celkového počtu hodin 

odpracovaných vyčleněnými zaměstnanci. 

Převládající podmínky vždy neumožňují 

dosáhnout okamžitého sjednání takových 

nízkých podílů. V Thajsku, svaz Thai 

Electronic, Electrical Appliances, Auto and 

Metalworkers´ Union (TEAM) byl 

schopen stanovit limity vyčleněné a 

agenturní práce mezi 30 a 50 %. Jde o 

první krok směrem k omezení expanze 

rizikové práce v sektorech a zemích, kde 

existuje nebezpečí přebrání stálé práce. 

Řada smluv obsahuje maximální délku 

přidělení dočasných zaměstnanců a 

maximální počet prodloužení smlouvy. 

V roce 2011 se NUMSA dohodl s Federací 

ocelářů a inženýrů v Jižní Africe (hlavní 

kovácká zaměstnavatelská federace), že 

zaměstnanci nemohou být zaměstnání 

prostřednictvím zprostředkované práce 

déle než 4 měsíce. Po uplynutí této doby se 

musí stát stálými zaměstnanci, pokud jsou i 

nadále drženi. 

2) Zaměstnanec, i když to právně smluvní 

opatření umožňují, nemůže zůstat u 

dočasného kontraktu déle než dva roky. 

Jakmile je dosaženo tohoto limitu, může 

požadovat status stálého zaměstnance. 

Kolektivní smlouva mezi Bridgestone 

Španělsko a španělskými odbory 

 

4.5.1 Zaměstnání na dobu určitou (jiní než 

obchodní zaměstnanci) 

[…]Zaměstnanci na dobu určitou mohou 

být přiděleni na celou dobu, kdy trvá daný 

požadavek, ale ne na déle než 12 měsíců, 

včetně tříměsíčního zkušebního období. 

Výjimkou je, pokud je doba určitá jiných 

než obchodních zaměstnanců rozšířena 

v souladu s touto klauzulí, po 12 měsících 

kontinuálního zaměstnání nebo po 

zaměstnání za kumulativní období 12 

měsíců za předpokladu, že přestávka 

v zaměstnání nebyla delší než 3 měsíce, 

pak bude doba určitá jiných než 

obchodních zaměstnanců změněna na dobu 

neurčitou. 

Holden (Austrálie), podniková smlouva 

2011 

 

Článek II – B 

Zkušební a dočasné nebo příležitostné 

zaměstnání 

Část 1 

b) „Dočasný nebo příležitostný 

zaměstnanec“ je jakákoli osoba najatá 

k výkonu specifické a/nebo dočasné práce, 

nesouvisející s pravidelným provozem, 

pokrývající jen omezenou dobu. Nicméně, 

jakýkoli dočasný nebo příležitostný 

zaměstnanec vykonávající práci stálého 

zaměstnance, který odpracoval 156 dnů v  

období 12 měsíců, by měl být považován za 

stálého zaměstnance. 

Indo Phil Textile Mills, INC. (Bulacan-

Philippines), kolektivní smlouva 2010 – 

2015 

 

Odbory rovněž sjednaly kratší zkušební 

dobu, která je často využívána 

zaměstnavateli jako forma rizikové práce. 

V závodu Bridgestone v Thajsku přímí 

dočasní „projektoví zaměstnanci“ jsou 

„asistenty“ stálých zaměstnanců na 

výrobní lince. Odborům se podařilo 

dosáhnout smlouvy, díky níž se tito 

projektoví zaměstnanci stanou zaměstnanci 

stálými po uplynutí pouze 9 měsíců 

namísto dvou let. 

 

Preference stálé práce a pravidla 

využívání rizikové práce 
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Ustanovení smluv o preferenci stálé a 

přímé zaměstnanosti mohou být užitečným 

nástrojem pro prevenci využívání rizikové 

práce nad rámec legitimních potřeb 

podniku. AMWU sjednal řadu takových 

klauzulí v Austrálii: 

11.1 Strany smlouvy uznávají prospěšnost 

stabilní pracovní síly a zavazují se 

implementovat na její podporu 

zaměstnanecké praktiky. 

11.2 Není záměrem podniku využívat 

služby dodavatelů nebo subdodavatelů na 

úkor jistoty zaměstnání přímých 

zaměstnanců. 

Als Industrial Division (Victoria) AMWU, 

podniková smlouva 2012 

 

21.2 Pokud Griffin bude angažovat 

dodavatele, Griffin neomezí, nepropustí 

nebo jinak neukončí zaměstnání žádného 

zaměstnance, pokrytého touto smlouvou, za 

účelem náhrady této pozice u dodavatelem 

nebo zaměstnancem dodavatele nebo 

podniku zprostředkujícího práci. 

Griffin Coal (Maintenance), kolektivní 

smlouva 2012 

 

Mnoho odborových svazů definovalo ve 

smlouvách omezené podmínky a důvody 

přechodu k dočasné práci. 

Sekce 10: 

[…]Podnik bude provádět řádnou 

kontinuální údržbu zaměstnanci svého 

mechanického oddělení s výjimkou, kdy to 

bude v důsledku nedostatku kvalifikací 

nebo vybavení, povahy práce nepraktické. 

Instalace práce, výroba, zastavení strojů 

nebo oprava existujícího vybavení může 

být vykonávána mechanickým oddělením, 

v závislosti na dostupných kvalifikacích, 

časovému hledisku, povaze práce, 

odůvodněných konkurenčních nákladech, 

garantovaném výkonu, instalačních 

nákladech zahrnujících kupní cenu a také 

pokud nabídnutou práci zaměstnanci 

daného mechanického oddělení zvládnou 

[…]. Přesčasové hodiny. […]Pokud 

některá z výše uvedených podmínek nebude 

naplněna, má podnik možnost realizovat 

danou práci externí firmou. 

Podnik uvědomí odbory, když v rámci 

závodu bude působit externí firma. Takové 

oznámení musí specifikovat umístění, 

rozsah, délku trvání, potřebu a časový 

rámec vykonávané práce. 

[…]Odbory v případě nutnosti mohou 

svolat schůzku. […]Na takové schůzce 

strany zrevidují plány práce, která má být 

vykonána a důvody nasmlouvání této 

práce. Podnik v dobré víře zohlední 

jakékoli návrhy odborů, předmět omezení 

v odstavci (b) viz výše a jakýkoli 

alternativní plán navržený odbory pro 

možný výkon práce personálem dané 

jednotky. 

USW smlouva s Bridgestone 

 

ČL. 55 VYUŽITÍ DODAVATELŮ 

BOC může příležitostně požadovat využití 

dodavatelů, pokud praktické podnikatelské 

podmínky brání využití domácí pracovní 

síly jako celku nebo její části, nebo pokud 

zaměstnání dodatečných stálých nebo 

dočasných zaměstnanců (klauzule 10) není 

použitelným řešením. 

Takové okolnosti mohou zahrnovat: 

a) Období speciální údržby, tj. 

uzavření 
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b) Koncentrovanou pracovní zátěž po 

omezenou dobu 

c) Dodávky a instalaci nového závodu 

nebo strojů 

d) Požadavek na specializovanou 

práci nebo kvalifikaci 

e) Jiné aktivity 

To nerozšíří normální údržbu běžně 

prováděnou stálými zaměstnanci. 

 

Pokud takové okolnosti nastanou, BOC: 

a) Bude konzultovat vhodného 

delegáta za odbory, 

b) Nebude aktivně podporovat aktivity 

na úkor stálých domácích 

zaměstnanců, 

c) Zajistí, aby veškerá práce 

prováděná dodavateli byla 

v souladu s požadovanými 

bezpečnostními standardy. 

BOC/Linde Engineering Employees, 

kolektivní smlouva 2012-2014 (podepsaná 

na Novém Zélandu EPMU) 

 

4.3.3 Využívání příležitostných/dočasných 

zaměstnanců v HSPO (modré límečky) 

(a) V souvislosti s klauzulí 4.3.1 může 

Holden najmout příležitostné zaměstnance 

do HSPO: 

(i) když je více než 16 % pracovníků na 

plánované dovolené (každoroční dovolená/ 

RDO/dlouhá dovolená) […] 

(ii)v jakékoli směně, kde došlo k více než 3 

nebo více neplánovaným absencím, může 

Holden zaměstnat jednoho příležitostného 

zaměstnance, který nahradí absentujícího 

zaměstnance v rámci nebo nad rámec 

tohoto stanoveného prahu. 

Holden (Austrálie), podniková smlouva 

2011 

 

Změna kurzu ve vyčleňování 

(outsourcingu) 

Členům se podařilo zpochybnit 

vyčleňování tím, že ukázali, že poté, co se 

ze stálých zaměstnanců stali zaměstnanci 

nepravidelní, došlo k výraznému poklesu 

kvality. V Brazílii, se svazu Chemical, 

Pharma, Ink a Varnish působící u 

společnosti ABC podařilo vyčleněné 

zaměstnance změnit ve stálé v závodu 

Soplast, když zdůraznil snížení kvality. 

Obdobně v Kimberly Clark-Sao Paulo, 

cargo handling byl původně vyčleněn, ale 

od roku 2010 se všichni zaměstnanci opět 

stali zaměstnanci stálými a to po 

problémech výkonem práce. 
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Stanovení globálních limitů 

v podniku 

V roce 2012 IndustriALL podepsal 

globální smlouvu omezující dočasnou 

práci.  Základem je „Charta skupiny 

Volkswagen o dočasné práci“, která 

stanoví principy využívání dočasné práce 

ve stávající skupině Volkswagen 

celosvětově (Volkswagen, Audi, Seat, 

Škoda, Rolls-Royce Bentley, Lamborghini, 

Auto-Europa). V září 2013 skupina 

Volkswagen působila ve 105 výrobních 

závodech, v 19 evropských zemích a dále 

v 8 zemích Ameriky, Asie a Afriky, a 

měla celosvětově 570 000 zaměstnanců. 

 

Smlouva stanoví, že dočasná práce by 

neměla přesáhnout 5 % a umožňuje 

evropské a světové podnikové radě a také 

zástupcům zaměstnanců v různých 

závodech monitorovat podíl dočasných 

agenturních zaměstnanců. 

 

a) Omezení počtu dočasných 

zaměstnanců 

Počet dočasných externích zaměstnanců ve 

skupině Volkswagen musí být ve vhodném 

poměru k permanentním zaměstnancům. 

Jako benchmark lze uvést, že dočasný 

externí personál tvoří až 5 % personálu za 

závod. Podnik a zástupci zaměstnanců 

mohou sjednat pro každý závod jiný podíl. 

[…] Evropská rada zaměstnanců 

Volkswagen a světová podniková rada 

Volkswagen mají právo, aby je 

management skupiny informoval o úrovni 

dočasného externího personálu, který 

pracuje v podniku nebo jednotlivých 

závodech a také o procentu celkové 

pracovní síly. Zástupci zaměstnanců mají 

stejná práva na své dané úrovni jako 

evropská rada zaměstnanců Volkswagen a 

světová podniková rada Volkswagen ve 

stávajícím podniku. 

 

b) Omezení délky přidělení jednotlivců 

Ochrana dočasného externího 

zaměstnance by neměla přesáhnout danou 

délku přidělení do skupiny Volkswagen, 

tedy celkem 3 smluvní prodloužení, nebo 

úhrnem 36 měsíců. Pokud dočasný externí 

zaměstnanec dosáhne maximálního limitu 

zaměstnání, bude revidováno jeho/její 

přijetí mezi stálou pracovní sílu a to 

individuálně, příslušným oddělením. 
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Charta o dočasné práci pro skupinu 

Volkswagen 

Přeměna rizikové práce v řádnou 

zaměstnanost 

Odbory byly schopné využít kolektivního 

vyjednávání, aby z rizikových 

zaměstnanců vytvořily zaměstnance přímé 

a stálé. 

Členské organizace spustily několik 

kampaní za účelem regulování 

zaměstnanců. V Guineji, po dlouhém boji, 

se hornickým federacím podařilo v roce 

2012 transformovat 300 dočasných 

pracovních pozic v pozice permanentní a 

to u hornické společnosti CBK. 

V Senegalu sjednal SUTIDS regulaci pro 

450 dočasných zaměstnanců a to se šesti 

chemickými a farmaceutickými podniky: 

SATREC, SIPS, SIVOP, SPN, SYBEL a 

NDIAMBOURS. 

V Thajsku odbory rovněž uzavřely 

smlouvy s uživatelskými podniky 

regulující dočasnou a 

agenturní/vyčleněnou práci. 

Dočasní zaměstnanci (mající dvouleté 

kontrakty), kteří pracovali pro EGAT po 6 

let by měli být konvertováni v řádné 

zaměstnance EGAT. Zaměstnanci by měli 

získat přinejmenším certifikát odborné 

školy ekvivalentní úrovni středoškolského 

vzdělání. 

EGAT kolektivní smlouva podepsaná 

odbory se zaměstnavatelským svazem 

elektrického průmyslu v Thajsku. 

V důsledku této smlouvy bylo 1200 

smluvních zaměstnanců převedeno do 

stálého pracovního poměru s EGAT. 

Převod agenturních zaměstnanců do 

přímého a stálého zaměstnání není vždy 

možný. Proto se odbory snaží jako první 

krok převést agenturní práci na přímou 

dočasnou práci. To často umožňuje 

agenturním zaměstnancům vstoupit do 

odborů a být převedeni kolektivní 

smlouvou. V Malajsii odbory ve 

zpracovatelském sektoru požádaly o 

zastupování vyčleněných a agenturních 

zaměstnanců, ale ministerstvo pro lidské 

zdroje tuto žádost odmítlo s argumentem, 

že odbory nejsou kompetentní zastupovat 

zaměstnance působící ve službách. 

V odpovědi na tento fakt, svaz 

zaměstnanců v papírenském 

zpracovatelství sjednal regulaci 

vyčleněných a dočasných zaměstnanců 

v Kimberly Clark Malajsie a sjednal tedy 

pro ně přímé dočasné zaměstnání, takže 

tito zaměstnanci získali práva vyplývající 

z podmínek kolektivní smlouvy.   

Upřednostnit zaměstnání dočasných 

zaměstnanců, když se objeví volné místo je 

další možností usnadnění regulace 

rizikových zaměstnanců a jejich převod na 

zaměstnance stálé. 

Náborová politika podniku bude řízená 

principy podpory stability zaměstnání, 

takže by měla zohledňovat následující 

kritéria: 

1. […] Pokud se během dočasného 

kontraktu objeví volné místo, bude 

mít zaměstnanec přednostní právo 

toto místo získat před uchazeči o 

zaměstnání, kteří s podnikem 

nemají nic společného. 

Kolektivní smlouva mezi 

Bridgestone Španělsko a 

španělskými odbory 
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Tato charta se zakládá na principech, že 

dočasná zaměstnanost by jednotlivci měla 

poskytnout šanci získat stálý kontrakt, 

pokud získá nezbytnou kvalifikaci a pokud 

v podniku existuje vhodná příležitost. 

Upřednostňuje dočasné zaměstnance, 

pokud existuje potřeba najmout stálý 

personál. Navíc v tomto smyslu charta 

dočasným zaměstnancům poskytuje 

odborné školení. 

 

Když plánování lidských zdrojů určí, že 

dočasný externí personál může být 

zaměstnán na dlouhodobém základu, 

budou upřednostněni dočasní zaměstnanci 

a to v souladu s náborovými kritérii 

sjednanými mezi podnikem a zástupci 

zaměstnanců v podniku. Po 18 měsících je 

převzetí uváženo, pokud existuje vhodné 

školení, personální atributy a udržitelná 

potřeba personálu. Dočasná práce ve 

Volkswagenu se stane příležitostí pro 

stálou zaměstnanost a kromě toho pro 

učňovské, školící programy a přímý nábor 

externistů, jde o třetí způsob vstupu do 

podniku. Všechny značka a podniky zajistí, 

že budou dočasní externí zaměstnanci 

upřednostněni při najímání nutného 

stálého personálu. Dále se zavazují 

nabídnout technicky návazné školící 

programy dočasnému personálu, obdobně 

jako stálému personálu v daných závodech. 

Charta o dočasné práci pro skupinu 

Volkswagen 

Zlepšení pracovních podmínek 

rizikových zaměstnanců a 

ochrana jejich práv 

Opatření zacílená na kontrolu a omezení 

využívání rizikové práce musí být 

navržena tak dobře, aby z nich měli 

prospěch stálí zaměstnanci a aby nevedla 

k větší nejistotě. V Nizozemí, vedl FNV 

Bondgenoten kampaň, aby zaměstnavatelé 

přijali pravidlo „9 z 12“: Na základě tohoto 

pravidla by se jakýkoli pracovní post 

zastávaný agenturním zaměstnancem 9 

měsíců z 12 měl stát postem stálým, a tak i 

zaměstnanec. Svaz se nyní zaměřil na 

získání lepších mezd, penzijních práv a 

školících příležitostí pro agenturní 

zaměstnance, protože se zjistilo, že 

poskytnutí práv, po krátké době, až 

stálému pracovnímu místu prostřednictvím 

kolektivní smlouvy může mít obrácený 

efekt, kdy zaměstnavatelé propustí 

agenturní zaměstnance dříve, než pro ně 

takové opatření kolektivní smlouvy začne 

platit. 

Některé odborové svazy byly schopny 

sjednat přístup k informacím smluvního 

podniku (jeho právní status, záznamy o 

pracovních praktikách, technické 

expertízy) a zajišťují, aby účastníci 

výběrového řízení, jako součást nabídky, 

poskytli stanovisko, jak budou zacházet 

s otázkami, jako jsou svoboda sdružování, 

dětská práce, rovnost, zdraví a bezpečnost, 

školení, zaměstnanecké vztahy, platy a 

pracovní doba, práva na penze a 

propouštění. To poskytuje dobré nástroje 

odborům k ochraně práv dočasných 

zaměstnanců a možnost ověřit, zda rizikoví 

zaměstnanci mají prospěch z důstojných 

pracovních podmínek. 

Leasing lidských sil z agentur (agentury 

dočasné pomoci) 

1.4.2 Agenturní zaměstnanci by měli mít 

stejné mzdy a pracovní podmínky, které 

platí v podniku, který si pronajímá 

zaměstnance po stanovené leasingové 

období […] 
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1.4.3 Nájemce je povinen poskytnou 

zaměstnancům nebo agentuře nezbytné 

informace, aby mohly být naplněny 

požadavky rovného zacházení dle 1.3.2, 

s čímž subjekt poskytující lidské zdroje 

nebo agentura souhlasí. 

 

Na požádání úsekových důvěrníků by měl 

podnik dokumentovat mzdy a pracovní 

podmínky platící pro lidské síly a agenturu, 

v případě kdy zaměstnanci pracují v rámci 

rozsahu této smlouvy. 

1.4.4 […]Pronajatí zaměstnanci by měli 

být představeni úsekovému důvěrníkovi 

v nájemním podniku. Během diskuse o 

pronájmu lidských sil by lokální strany 

měly rovněž projednat zdroje pro práci 

úsekového důvěrníka […]. 

Průmyslová smlouva 2012-2014 mezi 

Norskou zaměstnavatelskou federací 

NHO a Norsk Industri a odborovými 

svazy LO a Fellesforbundet 

 

Rovné zacházení 

Vyjednávání o rovných platech a 

podmínkách pro rizikové a stálé 

zaměstnance má dvojí užitek a to že 

eliminuje diskriminaci a bojuje se 

sociálním dumpingem. V mnoha případech 

byly členské organizace schopny sjednat 

stejné platy pro stejná pracovní místa. 

Rozšíření podmínek kolektivní smlouvy na 

konkrétné sektor nebo průmysl a na 

všechny jejich zaměstnance může mít 

rovněž významný nivelační efekt. 

Smluvní zaměstnanci 

Zaměstnavatel nenasmlouvá práci 

s výjimkou, kdy bude smlouva uvádět, že 

jakýkoli dodavatel nebo LHC zaměstná a 

bude nadále zaměstnávat během platnosti 

smlouvy své zaměstnance (smluvní 

zaměstnance) a to za podmínek, které 

nejsou horší než ty, stanovené smlouvou. 

Altius Construction a Engineering 

AMWU On-Site Construction kolektivní 

smlouva pro Nový Jižní Wales 2013-2015 

 

Dodavatelé 

Podnik zkontroluje a ujistí se, že jsou 

aplikovány mzdy a podmínky pro 

zaměstnance dodavatelských firem a 

agentur podle této smlouvy, které nejsou 

horší než mzdy a podmínky stanovené touto 

smlouvou pro ekvivalentní a obdobnou 

práci. 



22 

 

Visy Packaging Cartons 

AFMEPKIU/ETU, kolektivní smlouva 

2013 

 

Krátkodobé kontrakty 

S ohledem na nutnost flexibility, při 

respektování hodinové práce, se strany 

dohodly, že zaměstnanci pracující na 

základě krátkodobých kontraktů mají 

právo na: 

a. Placené vstupní školení. 

b. Účastnit se multi-kvalifikačních 

programů. 

c. Podílet se na specifických 

důchodových opatření podniku a 

dostávat benefity v případě smrti a 

postižení. 

d. Podílet se na podnikových 

opatřeních lékařské pomoci nebo v 

případě nereálnosti vyplacení 

hotovosti ekvivalentní podnikovému 

příspěvku na lékařskou pomoc, za 

účelem financování alternativních 

opatření lékařské pomoci, a pokud 

to není možné vyplacení 

hotovostního ekvivalentu. 

e. Obdržení zvláštní dávky při 

ukončení služeb […] 

Hlavní body smlouvy 2010 (z 11. září 

2013) mezi AMEO a NUMSA 

 

V Německu devět kolektivních smluv se 

dvěma hlavními organizacemi dočasných 

zaměstnanců (BAP a iGZ) ustanovují 

sektorový dodatek ke mzdám dočasných 

zaměstnanců uzavírající propast mezi 

řádnými a agenturními zaměstnanci. Pro 

každý průmysl relevantní smlouva stanoví, 

že po přidělení k původní práci bude za 4 

až 6 týdnů vyplacen doplatek a to 

v souladu s délkou přidělení 

k uživatelskému podniku. Po devíti 

měsících budou agenturní zaměstnanci 

dostávat doplatek ve výši až 50 %, což jim 

umožní dosáhnout rovného platu ve 

srovnání se stálými zaměstnanci. 

 

Na Mauriciu bylo podepsáno nejméně 15 

kolektivních smluv, zahrnujících 

společnou úroveň platů pro smluvní a stálé 

zaměstnance: 

 

Smluvní zaměstnanec 

Žádnému smluvnímu zaměstnanci by 

nemělo být placeno méně, než zaměstnanci 

zaměstnanému na stálý úvazek a to za 

stejnou práci té samé hodnoty. 

Marine Biotechnology Products Ltd. 

 

Všichni zaměstnanci vykonávající práci 

stejné hodnoty by měli být stejně 

odměňováni,  

i příležitostní zaměstnanci mající smlouvy 

na dobu určitou. 

Total (Mauricius) Ltd. 

 

Kromě základních mezd platby zahrnují 

doplatky, senioritu a další bonusy, ke 

kterým rizikoví zaměstnanci nemají 

přístup. Rovné zacházení jde nad rámec 

plateb a zahrnuje přístup k sociálním 

benefitům, dovolené, pracovní době, 

BOZP a školení. 

 

[…]Během aktivit u Volkswagenu budou 

dočasným externím zaměstnancům 

poskytnuty stejné pracovní podmínky jako 

stálým zaměstnancům. Rovné zacházení 

s dočasným externím personálem zahrnuje 

například přístup k obecným informacím 

podniku, a také zdraví a bezpečnost na 

pracovišti, přístup ke kolektivním 

komunálním zařízením a službám a rovněž 

sociálním standardům […]. 

Charta o dočasné práci pro skupinu 

Volkswagen 
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„Než bylo moje pracovní místo vyčleněno, 

pravidelně jsem se účastnil školení…od té 

doby jsem se účastnil pouze jednoho 

krátkého školení během sedmi let“. 

Výpověď agenturního zaměstnance ve 

zpracovatelském průmyslu 

 

V Indii INMF spustil kampaň za zlepšení 

podmínek rizikových zaměstnanců a 

podepsal několik smluv zacílených na 

redukci propasti mezi stálými a rizikovými 

zaměstnanci státních dolů. 

 

i) Tam, kde je existující míra mezd 

jakéhokoli zaměstnance založena na 

kontraktu nebo kolektivní smlouvě a kde je 

tato míra vyšší, musí být vyšší míra 

chráněna a musí s ní být nakládáno jako 

s mírou minimální mzdy pro dodavatelské 

zaměstnance. 

Mzdová smlouva pro zaměstnance 

dodavatelských firem působící v dole 

(listopad 2012) uzavřená mezi Coal India, 

INMF a ostatními 

 

Tam, kde opaření o rovných platech platí 

jen pro minimální mzdovou míru, mohou 

rizikoví zaměstnanci stále dostávat v praxi 

nižší mzdu. Rizikoví zaměstnanci mohou 

být umísťováni do nižších mzdových 

kategorií, protože jejich rizikový status 

znamená, že mají méně zkušeností a nižší 

senioritu. Seniorita je kritickou oblastí a 

souvisí se služebním postupem a penzí. 

Odbory se pokusily vyřešit senioritu 

rizikových zaměstnanců prostřednictvím 

kolektivního vyjednávání. 

 

 

Příloha 17: Protokol – Agentury 

1. Jakékoli pracovní místo pro dočasného 

agenturního zaměstnance, které je pokryto 

průmyslovou smlouvou by mělo 

akumulovat senioritu v souladu s pravidly 

popsanými v průmyslové smlouvě[…] 

[…]Seniorita platí pro všechna práva 

vyplývající z této smlouvy, která jsou 

podmíněna senioritou. 

Průmyslová smlouva 2012-2014 mezi CO-

Industri a Dansk Industri 

 

Pracovní kontrakty 

ČL.16 – sociální partneři v chemickém 

průmyslu souhlasili s tím, že pokud 

zaměstnanec na konci po sobě jdoucího 

kontraktu na dobu určitou je najat jako 

stálý a přímý zaměstnanec pro tu samou 

funkci a bez přerušení, které není případně 

delší než 4 týdny, nebude vyžadována nová 

zkušební doba a  bude udržena seniorita 

získaná na základě kontraktů na dobu 

určitou během předcházejícího období. 

Belgie, Společný výbor pro chemický 

průmysl, kolektivní smlouva 2007-08 

 

V Belgii mnoho kolektivních smluv pro 

agenturní práci zahrnuje zlepšení 

penzijních benefitů pro agenturní 

zaměstnance v několika průmyslových 

sektorech, a doplňují existující statutární 

penzijní systém. 

 

Čl. 2 V souladu s článkem 2 kolektivní 

smlouvy z 3. října 2011 o penzijních 

prémiích pro dočasné zaměstnance musí 

agentury vyplatit penzijní prémie 

agenturním zaměstnancům, kteří pracují 

v uživatelském podniku. 

Kolektivní smlouva (10. ledna 2012), 

Penzijní prémie pro agenturní 

zaměstnance v ropném průmyslu, Belgie 
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Ochrana zdraví a bezpečnost 

rizikových zaměstnanců 

Studie prováděné od 90. let ukazují, že 

zaměstnanci na dobu určitou, ale také 

vyčlenění zaměstnanci a agenturní 

zaměstnanci jsou zranitelnější a čelí 

většímu zdravotnímu a bezpečnostnímu 

riziku než standardní, stálí a přímí 

zaměstnanci. 

Sektorové nebo podnikové smlouvy, které 

pokrývají všechny zaměstnance, včetně 

rizikových zaměstnanců, umožňují 

rizikovým zaměstnancům mít prospěch z té 

samé ochrany, jako mají přímí a stálí 

zaměstnanci uživatelského podniku. 

V Brazílii smlouva s Bayer Brazil uvádí, 

že všechna pravidla platná pro Bayer 

týkající se zdraví a bezpečnosti musí být 

respektována všemi dodavateli. 

Smlouvy umožňující odborům 

uživatelského podniku přístup ke 

komerčním kontraktům mezi uživatelským 

podnikem a subdodavatelem jim umožňují 

monitorovat pracovní podmínky 

vyčleněných a agenturních zaměstnanců. 

To odborům umožňuje kritizovat 

porušování práv rizikových zaměstnanců a 

zajišťovat lepší ochranu jejich zdraví a 

bezpečnost na pracovišti. 

Po smrti dvou smluvních zaměstnanců 

z Rumunska po požáru, který zcela 

zachvátil dům poskytnutý jejich 

zaměstnavatelem, byl IG Metall  v roce 

2013 schopen podepsat kolektivní smlouvu 

s německou loděnicí Meyer Werft, která 

rozšiřuje spolurozhodování na smluvní 

zaměstnance. Obě oběti byly zaměstnány 

jako smluvní zaměstnanci SDS, 

prostřednictvím agentury najímající 

zaměstnance pro loděnici, která 
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poskytovala zaměstnancům žalostné 

životní a pracovní podmínky. Smlouva 

uvádí, že ubytování zaměstnance musí být 

v souladu s relevantními standardy a 

umožnit podnikové radě Meyer Werft úzce 

monitorovat podnikové subdodavatele 

prostřednictvím poskytování více 

informací o kontraktech s dodavateli. 

Pracovní skupina pro „dohodu 

s dodavateli“, složená z rovného počtu 

zástupců managementu a zástupců 

zaměstnanců, byla vytvořena, aby 

sledovala soulad. Nesoulad je předmětem 

sankcí, včetně vypovězení subdodavatelské 

smlouvy. 

Kolektivní smlouvy mohou rovněž 

zajišťovat přístup ke školení o BOZP a 

informování rizikových zaměstnanců. 

Kapitola 11: Pracovní školení 

Článek 49: Pracovní školení 

1. Za účelem naplnění obecné 

povinnosti poskytovat vyčleněným 

zaměstnancům nezbytné a vhodné 

školení o charakteru práce, vyčlení 

podniky poskytující dočasnou práci 

1 procento celkového objemu mezd 

na úhradu školících potřeb 

najatých zaměstnanců, přidělených 

do uživatelských podniků. 

 

Kapitola 12: BOZP 

Článek 50: Prevence pracovních rizik 

2. Týká se specificky zaměstnanců 

přidělených do uživatelských 

podniků, obě strany (agentura a 

uživatelský podnik) zajistí soulad 

s opatřeními vyplývajícími ze 

zákona […] 

3. V souladu (s platným zákonem) 

[…], uživatelský podnik bude 

instruovat zaměstnance, které má 

k dispozici o rizicích pro jejich 

zdraví a bezpečnost, o obecných 

rizicích v podniku a specifických 

rizicích týkajících se pracovního 

místa a práce vykonávané daným 

zaměstnancem a o 

korespondujících preventivních 

ochranných opatřeních a 

aktivitách, zejména s ohledem na 

potenciální nebezpečí. 

Pátá národní kolektivní smlouva pro 

dočasné agenturní zaměstnance, 

Španělsko 

 

Tam, kde existuje trojstranný 

zaměstnanecký vztah, může kolektivní 

smlouva zabránit zaměstnavateli 

uživatelského podniku využít tento vztah a 

vyhnout se tak své odpovědnosti. 

Čl. 26 – Bezpečnost/speciální práce/rizika 

[…]Poskytovatel služeb by měl instruovat 

personální poradce a zaměstnance o 

bezpečnosti práce a potvrdit ji v pracovním 

kontraktu. […] 

Uživatelský podnik podle nařízení o 

prevenci úrazů zodpovídá za základní 

bezpečnost zařízení, bezpečnostní opatření 

a další instrukce, vhodné ochranné oděvy 

odpovídající požadavkům ochrany […]a 

oznámení a také kompenzace 

poskytovatelům služeb. 

Kolektivní smlouva, poskytování služeb, 

Švýcarsko (prosinec 2011) 

 

Na Mauriciu rizikoví zaměstnanci 

představují většinu obětí pracovních úrazů 

ve zpracovatelských sektorech. V roce 

2011 CMCTEU uzavřel s několika 

zaměstnavateli smlouvu obsahující 

ustanovení, že zaměstnanci po 12 nebo 
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méně odpracovaných měsících by neměli 

být vystavováni velice rizikové práci, 

dokud nebudou proškoleni kompetentní 

osobou. V Nigerii odborový svaz 

SYSTEX dosáhl prostřednictvím 

kolektivní smlouvy toho, že SOMINA 

poskytne rizikovým zaměstnancům osobní 

ochranné pomůcky (PPE). 

 

Ochrana žen rizikových 

zaměstnanců 

Zaměstnanci ženy jsou disproporční 

postiženy rizikovou prací. Tam, kde jsou 

zaměstnanecká práva propojena s délkou 

služby, ženy zaměstnanci často 

nedosáhnou na mateřskou dovolenou z 

důvodu kratší odpracované doby. 

Sektorové smlouvy rozšířené na dočasné 

zaměstnance mohou ženám pomoci 

s přístupem k právům na mateřskou 

dovolenou. 

 

V Senegalu SUTIDS dosáhl regulace 

stovek rizikových zaměstnanců, většinou 

mužů. Odbory nyní vyjednávají o regulaci 

zaměstnanců žen, přičemž čelí neochotě 

zaměstnavatelů, kteří argumentují tím, že 

ženy budou příliš nákladné z důvodů 

mateřské dovolené. SUTIDS rovněž bojuje 

za získání mateřské dovolené pro ženy 

dočasné zaměstnankyně, které k tomuto 

právu nemají přístup. 

 

Ochrana žen rizikových zaměstnanců před 

diskriminací z důvodů pohlaví může být 

rovněž pokryta. 

 

Článek 40 Ochrana žen pracujících obětí 

diskriminace z důvodu pohlaví (GVB) 

1. Pracovnice oběť GBV, která je 

přinucena odejít z práce ve městě, 

kde poskytovala služby, pro 

zefektivnění její ochrany a práva na 

komplexní sociální pomoc, má 

přednostní právo na získání jiného 

pracovního místa ve stejné profesní 

skupině nebo v obdobné kategorii, 

pokud podnik nemá k dispozici jiné 

volné pracovní místo.  

 

V takových případech je podnik 

povinen informovat zaměstnance o 

aktuálních existujících volných 

místech nebo o těch, která se uvolní 

v budoucnu. Přesun nebo změna 

pracoviště může trvat 6 měsíců, 

během kterých je podnik povinen 

rezervovat pracovní místo původně 

zaměstnancem zastávané. 

 

Na konci tohoto období si 

zaměstnanec může vybrat, zda se 

vrátí na původní post nebo bude 

pokračovat na postu novém. Ve 

druhém případě je ukončena 

rezervace pracovního místa. 

Pátá národní kolektivní smlouva pro 

dočasné agenturní zaměstnance, 

Španělsko 
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Boj pokračuje 

 

Kolektivní vyjednávání hraje zásadní 

úlohu při omezování rizikové práce a 

ochraně práv a pracovních podmínek 

rizikových zaměstnanců. Avšak, vítězství 

získaná odbory jsou výzvou pro 

zaměstnavatele. 

Jakmile jsou smlouvy sjednány, často 

nejsou respektovány a odbory musí 

pokračovat v jejich aktivním prosazování: 

V červenci 2013 byl NUPENG v Nigerii 

donucen ke stávkové akci za prosazení 

smlouvy, které bylo dříve dosaženo a která 

se týkala ropného a plynárenského sektoru 

(http://industriall-union.org/nupeng-strike-

demands-met). 

Prosazení klauzulí o monitorování souladu 

subdodavatelů je zvláštní výzvou 

vzhledem k počtu a rozšíření 

subdodavatelů. 

Když se díky smlouvám podaří uzavřít 

přístup k rizikové práci v jedné oblasti, 

zaměstnavatelé naleznou jiné cesty jak se 

jisté zaměstnanosti vyhnout: 

V Thajsku, jakmile se odborům podařilo 

zlepšit pracovní podmínky dočasných 

zaměstnanců a regulovat jejich situaci, 

začali podniky najímat zaměstnance 

agenturní. 

Když nastane opětovné projednávání 

existujících smluv, musí odbory opět 

bojovat za výdobytky, kterých již dosáhly: 

V Kolumbii, musel Sintracarbon opět 

stávkovat v roce 2013, aby Carbones del 

Cerrejon akceptoval začlenění článku o 

subdodavatelích, přičemž k podobné akci 

došlo již v roce 2011 k zajištění především 

této klauzule. 

Aby bylo kolektivní vyjednávání efektivní, 

musí být kombinováno s dalšími 

strategiemi bojujícími proti rizikové práci. 

To zahrnuje organizování rizikových 

zaměstnanců, budování jednoty mezi 

http://industriall-union.org/nupeng-strike-demands-met
http://industriall-union.org/nupeng-strike-demands-met
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rizikovými a ostatními zaměstnanci, 

zvýšení povědomí mezi zaměstnanci a 

veřejností o nebezpečí rizikové práce, 

mezinárodních aktivitách a prosazování 

legislativy, která zavede efektivní kontrolu 

využívání rizikové práce zaměstnavateli. 
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