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1 Pokud jde o stejnou činnost, jde o stejnou 
práci, která tudíž vyžaduje stejná práva a 
mzdu. 

Za stejnou práci musí být zajištěny stejné platové a další 

podmínky bez ohledu na pracovní smlouvu, původ, národnost a 

pohlaví pracovníka. 

2 Důležité je, kde pracujete, ne odkud jste. 

Po celé EU je nutno uplatňovat „princip hostitelské země“. 

Každý pracovník musí mít nárok požívat práv a sociálních 

podmínek platných v zemi, kde pracuje. Vyvážení nízké mzdy a 

podmínek spolu s pracovníky poškozuje jedince, rodiny, podniky 

i společnost z hospodářského i sociálního hlediska, oslabuje 

sociální dialog a vede k nekalé soutěži a sociálnímu dumpingu. 

3 Všichni pracovníci v Evropě si zaslouží 

slušnou minimální mzdu zajištěnou buď 

prostřednictvím kolektivních smluv nebo 

legislativy.

Ve všech evropských zemích by měla existovat minimální mzda 

pro všechny pracovníky stanovená na základě jednání sociálních 

partnerů nebo právními předpisy. Minimální mzda musí být 

respektována, hájena a vymáhána.

4 Pracovněprávní vztahy je nutno zjednodušit 

a sladit tak, aby byly srozumitelné a 

nezneužitelné. 

Nejisté práci se daří v nejednotném a složitém systému 

nejrůznějších pravidel, kterými se řídí zaměstnanost v EU. 

Přílišná komplikovanost ztěžuje ochranu proti vylučování a 

diskriminaci, vede k nedostatku transparentnosti a vzniku 

administrativních a transakčních nákladů a umožňuje špatným 

zaměstnavatelům obcházet zákonné předpisy v sociální oblasti. 

Potřebujeme jasná, jednoduchá a rozumná pravidla na úrovni EU, 

která by byla v souladu se standardy ILO, Sociální chartou EU a 

Agendou důstojné práce. 

5 Kolektivní vyjednávání by se mělo týkat 

všech pracovníků – jde o nejúčinnější způsob, 

jak zabránit poškozování těch, kteří vykonávají 

nízko placenou práci. 

Kolektivní smlouvy se musí vztahovat i na ohrožené pracovníky 

a je základní povinností zaměstnavatelů zapojit se 

konstruktivním způsobem do vyjednávání s odborovými 

organizacemi. Vlády musí podpořit tento proces vhodnými 

opatřeními, která zahrnují i budování kapacit pro sociální 

partnery a sociální dialog, a prosazovat univerzální charakter 

kolektivních smluv v zájmu zajištění rovného zacházení a 

sociálního začleňování.

6 Pracovníci vykonávající nejistou práci 
potřebují vědět, jak nekomplikovaným 
způsobem získat stálé zaměstnání. 

Potřebujeme mechanismy, jak zajistit pracovníkům 
vykonávajícím nejistou práci stálá pracovní místa a odstranit 
překážky, které je vylučují z pracovní síly „první třídy“. Toto 
dělení má neúměrně velký dopad na ohrožené skupiny 
pracovníků jako jsou mladí lidé, ženy, migranti, vyslaní 
pracovníci a sezónní dělníci. 

7 Evropa potřebuje účinné a dobře 
financované veřejné služby zaměstnanosti 
zaměřené na boj proti nejisté práci. 

Je třeba zachovat a dále posilovat veřejné služby zaměstnanosti 
tak, aby mohly monitorovat pohyb pracovníků v Evropě a 
zajišťovat dodržování ustanovení pracovní a sociální legislativy 
v boji proti nekalým a nezákonným postupům. Soukromé 
pracovní agentury nejsou pro tyto účely vhodné. 

8 Je třeba účinně regulovat činnost agentur 
zajišťujících dočasnou práci a dalších 
zprostředkovatelů práce. Dodržování 
příslušných předpisů musí být náležitě 
prosazováno. 

Agentury zprostředkovávající dočasnou práci musí být vedeny 
k tomu, aby dodržovaly přijatelné minimální standardy.
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Je nutno pečlivě monitorovat uplatňování Směrnice o dočasné 

agenturní práci, které by mělo být doplněno o mechanismy 

vytváření bílých a černých listin a jasné, účinné sankce 

v případech jejího porušování. 

9 Zaměstnavatelé musí být vedeni 
k odpovědnosti za pracovníky subdodavatelů. 

Společnosti, které využívají subdodavatele, musí zajistit důstojné 

pracovní podmínky pro všechny pracovníky ve svém 

dodavatelském řetězci. Výmluvou nemůže být skutečnost, že se 

nespravedlivé zacházení týká pracovníků, které přímo 

nezaměstnávají. Je třeba, aby společnosti trvaly na přijatelných 

standardech a účinných postizích pro subdodavatele, kteří je 

nesplňují.

10 Je třeba, aby se pracovníci vykonávající 
nejistou práci organizovali a dostali hlas. 

Odborové organizace jsou povinny bojovat proti narušování 

solidarity, kterou způsobují podmínky nejistého zaměstnání, 

organizovat pracovníky v těchto pozicích, zastupovat je a 

zajišťovat, že jejich zájmy budou zohledněny v kolektivních 

smlouvách. Pracovníci v nejistých zaměstnáních musí mít 

možnost vyjadřovat své názory, vzájemně se podporovat a 

bojovat proti nejistotě jako členové odborů.
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