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Další kolo evropské odborové kampaně Together at Work, jejímž smyslem je podpora kolektivního vyjednávání, se tentokrát 
zaměřuje na mladé zaměstnance a učně. Právě oni totiž patří k jedné z nejohroženějších skupin na trhu práce a jejich šance na 
to, že se jim podaří získat práci s regulérní pracovní smlouvou, jsou velmi omezené. 

Úpadek kolektivního vyjednávání v Evropě ohrožuje mladé, 
upozorňuje kampaň IndustriAll

 Postupné odbourávání systému kolektiv-
ních vyjednávání během krize mělo v celé 
Evropě silný dopad na mladé lidi, kteří se 
dostali mimo ochranu kolektivních smluv. 
V důsledku toho uvízli v začarovaném kru-
hu nejisté práce a nízkých mezd na základě 
časově omezených pracovních smluv při 
často velmi dlouhých obdobích nezaměst-
nanosti. Kampaň se proto snaží přiblížit 
realitu, jíž v Evropě čelí mnoho mladých za-
městnanců a učňů, a zbořit mýty a mylné 
představy o mladých. 
„Odbourávání systémů kolektivního vyjed-
návání v celé Evropě během krize ohrozi-

lo budoucnost mladých lidí. Viděli jsme, 
jak podíl nejisté práce v různých podobách 
všude prudce roste: nízké mzdy, nejisté 
smlouvy, falešná samostatná výdělečná 
činnost, která je buď nepravidelná, nebo 
s nedostatečným počtem odpracovaných 
hodin. To se týká zejména mladých lidí, ale 
eroze podmínek má dopad i na starší za-
městnance, zejména když musí změnit za-
městnání. Odpovědí je kolektivní vyjedná-
vání, při němž zaměstnanci mohou vyu-
žít společných sil, aby dosáhli větších jistot 
pro všechny,“ vysvětluje Luc Triangle, gene-
rální tajemník industriAll Europe.   (jom)

„Mladí zkrátka nemají rádi tvrdou práci“ – mýty a fakta

MÝTUS                                        FAKTA

Dočasná práce postihla 
všechny pracovníky stejně.

Mladí lidé si volí práci 
na částečný úvazek.

Mladí lidé chtějí být 
samostatně výdělečně činní,
protože mají rádi fl exibilitu.

Mladí lidé mají více peněz 
než předcházející generace 
a plýtvají jimi na avokáda 
a kávu.

Získání práce je cestou 
z chudoby.

Podíl pracovníků s dočasnými smlouvami je vůči mladým lidem značně zkosený. Zatímco pouze 14 % 
zaměstnanců v EU má dočasnou smlouvu, tento počet stoupá na 44 % v případě mladých. Často jim 
chybí základní sociální zabezpečení, jakož i příležitosti ke školení nebo kariérnímu postupu. Znamená to, že 
mladí pracovníci často nevědí, zda budou mít příští měsíc výplatu, nebo kolik to bude.

Osoby s prací na dobu určitou a na částečný úvazek jsou nepřiměřeně mladí lidé. V Evropské unii v roce 2017 
asi jeden ze čtyř pracovníků na částečný úvazek a každý druhý zaměstnanec s dočasnou smlouvou uvedl, že 
by upřednostňoval – ale nemohl najít – standardní zaměstnání. Mladí lidé často chtějí zaměstnání na plný 
úvazek, ale jednoduše ho nemohou najít. Více než čtvrtina mladých lidí pracujících na částečný úvazek
v Evropě tvrdí, že chtějí práci na plný úvazek, ale nemohou ji najít.

Více než jedna z pěti samostatně výdělečně činných osob je buď zranitelná, nebo skrytě samostatně výdělečně 
činná. To znamená, že mají nízké příjmy a nemají prospěch z autonomie, která je obvykle spojena s tím, že jste 
svým vlastním šéfem. Zaměstnavatelé často nutí zaměstnance zaregistrovat se jako osoby samostatně výdě-
lečně činné, aby snížili své daňové náklady a sociální zabezpečení. Pouze polovina osob samostatně výdělečně 
činných bez zaměstnanců uvádí, že se rozhodla pracovat na sebe, a 24 % uvedlo, že nemělo jinou alternativu.

Více než čtvrtina mladých lidí v Evropě je ohrožena chudobou. Údaje jsou šokující nejen v zemích jižní Evropy, 
jako je Řecko (40 %) nebo Španělsko (34 %), ale také v zemích považovaných za bohatší. Například Dánsko udá-
vá 37 %, s rostoucí tendencí za poslední desetiletí.

Chudoba pracujících prudce stoupla, zejména u mladých lidí. 10 % mladých lidí, kteří mají zaměstnání, je v Ev-
ropě ohroženo chudobou. Čísla jsou nejvyšší ve Španělsku a Rumunsku (nad 16 %), ale také jsou znepokojující
v některých severských  zemích, jako je Dánsko a Norsko s 14,5 % a 16 %.

Kniha fotografi í připomene 30 let odborového svazu
Mimořádným sjezdem ve dnech 7.–8. úno-
ra 1990 začal Odborový svaz KOVO psát 
svou novodobou historii nezávislých, mo-
derních, apolitických odborů. Tento a ná-
sledující výjimečné okamžiky uplynulých 
třiceti let připomíná obrazová publikace 
„Za jeden provaz“, která vychází v polovi-
ně února. Čtenáři v ní najdou nejen řadu 
unikátních dobových fotografi í, ale i osobní 
vzpomínky a postřehy předsedů, kteří mo-
derní historii svazu pomáhali tvořit. 
„Tato vzpomínková fotopublikace nemá 
za cíl suplovat odbornou historickou práci,
ale spíše připomenout historické okamži-
ky prostřednictvím dobových fotografi í
a vzpomínek vrcholových představitelů 
kováckých odborů zachycujících událos-

ti uplynulých třiceti let,“ říká místopředse-
da OS KOVO Tomáš Valášek. „Podařilo se 
nám shromáždit portfolio fotografi í, které 
mají obrovskou historickou cenu nejen pro 
zájemce o historii odborů. Vybrat ty nejdů-
ležitější byla velmi složitá a zdlouhavá prá-
ce, ale věřím, že se podařila a čtenáři z ní 
budou mít radost, protože kniha zobrazu-
je události, kterých se mnozí z nich sami 
účastnili a jsou na fotografi ích zachyceni,“ 
dodává spoluautor knihy Josef Kůta. 
Publikaci vydává Odborový svaz KOVO v ná-
kladu 1200 výtisků. Celkem v ní čtenáři 
najdou přes 200 fotografi í a reprodukcí 
dobových plakátů a letáků. Každá základ-
ní organizace získá bezplatně jeden výtisk.  
 (jom)


