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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě
(2013/2112(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na preambuli a články 3 a 6 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 6, 9, 145, 151, 
152, 153, 154, 156, 159 a 168 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 1, 3, 27, 31, 32 
a 33,

– s ohledem na Evropskou sociální chartu ze dne 3. května 1996, a zejména na část I 
a článek 3 části II této charty,

– s ohledem na základní normy Mezinárodní organizace práce týkající se práce a na úmluvy 
a doporučení této organizace týkající se správy služeb zaměstnanosti a inspekce práce 
(úmluvy č. 81 a 129), které jsou mezinárodní referenční hodnotou při zajišťování, že jsou 
uplatňována právní ustanovení o pracovních podmínkách a ochraně pracovníků,

– s ohledem na Úmluvu č. 143 (z roku 1975) a dodatková ustanovení Mezinárodní 
organizace práce o migrujících pracovnících, které stanoví přijetí všech potřebných a 
přiměřených opatření k potlačení utajovaného pohybu osob migrujících za prací a 
nezákonného zaměstnávání migrantů; rovněž s ohledem na ustanovení týkající se 
uplatňování správních, občanskoprávních a trestních sankcí za nezákonné zaměstnávání 
migrujících pracovníků,

– s ohledem na agendu důstojné práce Mezinárodní organizace práce,

– s ohledem na úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci1,

– s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (rámcová směrnice)2 a na 
jednotlivé směrnice,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 

                                               
1 Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.
2 Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
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2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby1,

– s ohledem na usnesení Rady a zástupců členských států přijaté na zasedání Rady dne 
22. dubna 1999 o kodexu chování pro lepší spolupráci mezi orgány členských států 
v souvislosti s bojem proti nadnárodním podvodům v oblasti dávek sociálního 
zabezpečení a příspěvků na sociální zabezpečení a proti nehlášené práci a v souvislosti 
s nadnárodním poskytováním pracovníků2,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/85/ES ze dne 22. října 1999, kterou se mění směrnice 
77/388/EHS, pokud jde o možnost pokusného uplatnění snížené sazby DPH na služby 
s vysokým podílem lidské práce3,

– s ohledem na směrnici 2009/52/ES Evropského parlamentu a Rady o minimálních 
normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. října 2007 nazvané „Zintenzivnění boje proti
nehlášené práci“ (COM(2007)0628),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. října 2007 o výsledku veřejné konzultace o 
zelené knize Komise s názvem „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit 
výzvy 21. století“ (COM(2007)0627),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020) a na jeho hlavní 
cíl, jímž je zvýšit míru zaměstnanosti v Evropské unii do konce tohoto desetiletí na 75 %,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o přezkumu evropské strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 v polovině období5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o zintenzivnění boje proti nehlášené práci6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o podpoře slušné práce pro všechny7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o modernizaci pracovního práva, 
jejímž cílem je řešit výzvy 21. století8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2006 o provádění směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků9, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. března 2009 o sociální odpovědnosti podniků 
                                               
1 Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 Úř. věst. C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 Úř. věst. L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24.
5 Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 102.
6 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
7 Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
8 Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
9 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
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v mezinárodních obchodních dohodách1,

– s ohledem na integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost (2008–2010) 
(COM(2007)0803),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. prosince 1995 o harmonizaci prostředků boje 
proti nelegálnímu přistěhovalectví a nelegálnímu zaměstnávání2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 27. září 1996 o boji proti nelegálnímu 
zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí3,

– s ohledem na zprávu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(EUROFOUND) o boji proti nehlášené práci v Evropské unii,

– s ohledem na zvláštní zprávu Eurobarometru o nehlášené práci,

– s ohledem na studii ICENUW o uskutečňování spolupráce v rámci evropské sítě proti 
nehlášené práci (2010),

– s ohledem na studii CIBELES o sbližování inspektorátů a budování systému vymáhání 
předpisů na evropské úrovni,

– s ohledem na studii o nepřímých metodách měření nehlášené práce v EU (2010),

– s ohledem na studii o proveditelnosti vytvoření evropské platformy pro spolupráci mezi 
inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány pověřenými dohledem a prosazováním 
s cílem prevence a boje proti nehlášené práci (2010, Regioplan), 

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2012 ve věci Evropská komise 
v. Belgické království, C-577/10,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce hrají důležitou úlohu při ochraně práv zaměstnanců, 
zabraňování neoprávněným postupům zaměstnavatelů a rovněž při podpoře spravedlivého 
a sociálního hospodářského růstu, protože přispívají k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny, a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy fondů 
sociálního zabezpečení;

B. zastává názor, že nehlášená práce má negativní dopady na hospodářství členských států a 
finanční udržitelnost evropského sociálního modelu a že ohrožuje financování a 
poskytování sociálních dávek a veřejných služeb;

                                               
1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 176.
2 Úř. věst. C 5, 10.1.1996, s. 1.
3 Úř. věst. C 304, 14.10.1996, s. 1.



PE516.942v01-00 6/13 PR\1002055CS.doc

CS

C. vzhledem k tomu, že nelegálně zaměstnaní pracovníci trpí sekundárními negativními 
důsledky, jako je nedostatečný přístup k odborné přípravě a psychický tlak v souvislosti 
s možností nehody nebo přistižení, což zpětně ovlivňuje produktivitu podniků a 
hospodářství jako celek;

D. vzhledem k tomu, že nehlášená práce narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, 
protože se jejím prostřednictvím vytváří nekalá hospodářská soutěž vůči ostatním státům a 
podnikům;

E. vzhledem k tomu, že míra nelegální práce v EU-27 v současnosti činí 18,8 % HDP a 
v některých státech je to přes 30 % HDP;

I. Kontrolní opatření na vnitrostátní úrovni

Zásady účinných inspekcí práce

1. zdůrazňuje, že inspekce práce představují veřejnoprávní úkol a smějí je provádět pouze 
veřejní a nezávislí pracovníci, pokud neexistují jiné, rovnocenné pozice;

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti vnitrostátních inspekčních orgánů spadají všechny 
kategorie pracovníků v závislém postavení i osob samostatně výdělečně činných bez 
ohledu na jejich postavení, pracovní poměr nebo původ a na všechny se musí vztahovat 
stejná ochrana;

3. zastává názor, že inspekce práce mohou účinně provádět pouze dostatečně finančně a 
personálně vybavené orgány; vyjadřuje znepokojení nad tím, že inspekční orgány 
v členských státech mají nedostatek zaměstnanců; vyzývá členské státy, aby posílily své 
systémy inspekcí práce;

4. připomíná, že všechny členské státy podepsaly a ratifikovaly úmluvu Mezinárodní 
organizace práce č. 81 o inspekci práce; vyzývá proto členské státy, aby dodržovaly 
zásady této úmluvy;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že inspekce práce odhalí nekalé postupy, dotčené 
zaměstnance chránily a umožnily jim bezplatně se domáhat svých práv; upozorňuje na to, 
že tyto zaměstnance účinně chrání příslušná ustanovení, jako například přímé právo oběti 
podat žalobu nebo právo na kolektivní žalobu;

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly nedodržování pracovních podmínek;

7. poukazuje na to, že elektronické propojení všech zúčastněných sociálních orgánů, jako je 
tomu například v belgické síti „Crossroads Bank for Social Security“1, a s tím související 
snadnější výměna údajů mezi všemi zúčastněnými orgány je užitečným nástrojem, který 
umožňuje rychle získat údaje potřebné při vnitrostátních inspekcích práce;

8. zdůrazňuje, že inspekce práce migrujících pracovníků z EU a třetích států se potýkají 
s řadou problémů, především v souvislosti s úlohou a rozsahem působnosti vnitrostátních 
inspekcí práce; poukazuje na to, že provádění inspekcí práce značně zjednodušují 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html.
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vnitrostátní elektronické systémy k povinné předběžné registraci zahraničních pracovníků 
zaměstnavatelem, jako např. belgický systém „LIMOSA“1;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti s dodržováním stávajících pravidel mají důležitou úlohu 
sociální partneři a zvláště zástupci zaměstnanců; vyzývá členské státy, aby sociální 
partnery formálně zapojily do inspekcí práce;

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci pracovní agentury mají v porovnání se stálými 
zaměstnanci zvláště často nevyhovující pracovní podmínky; poznamenává, že v zájmu 
účinné kontroly pracovních poměrů zaměstnanců pracovní agentury musí být rozšířena 
práva inspektorů a musí umožňovat kontrolu podniku, který zaměstnance využívá, a 
součástí inspekce musí být dodržování ustanovení kolektivní smlouvy, podnikových 
pravidel a rovněž minimálních mezd;

11. připomíná, že zaměstnanci vykonávající služby v domácnostech často pracují bez 
ohlášení, nicméně tyto skutečnosti často nespadají do oblasti působnosti vnitrostátních 
inspekcí práce; vyzývá členské státy, aby umožnily provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná sankční opatření;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví stavebnictví; vyzývá členské státy, aby zavedly 
vhodná kontrolní opatření k boji proti nepravé samostatné výdělečné činnosti, například 
aby stanovily kritéria vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo nikoli;

Nehlášená práce

13. vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce, aby vytvořily akční plán boje proti nehlášené 
práci, který odhalí všechny způsoby nezákonných postupů v rámci závislé i samostatné 
výdělečné činnosti;

14. zastává názor, že vnitrostátní programy dalšího odborného vzdělávání pro inspektory 
práce by měly obsahovat specifické prvky týkající se nehlášené práce a souvisejících 
témat, jako je migrace a obchodování s lidmi;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje k většímu rozsahu samostatné výdělečné činnosti, 
externího zajištění služeb nebo činností (outsourcingu) a subdodávek; domnívá se, že 
účinným nástrojem k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou systémy odpovědnosti 
hlavního dodavatele za celý subdodavatelský řetězec a že by měly být zavedeny ve všech 
členských státech;

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16. upozorňuje na problém provádění ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci u zaměstnanců, kteří vykonávají nehlášenou činnost; zdůrazňuje, že právo na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci existuje nezávisle na postavení zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné a že toto právo získá na účinnosti, budou-li lépe 
prováděny stávající platné předpisy;

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html.
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17. požaduje zpřísnění sankcí pro podniky, které neplní své povinnosti v souvislosti se 
základními právy zaměstnanců, a domnívá se, že tyto sankce musí být natolik odrazující, 
aby zaměstnavatelé nemohli z obcházení nynějších předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci nic získat;

II. Politická doporučení na evropské úrovni

Rychlejší a účinnější přeshraniční výměna informací

18. zastává názor, že pro ukončení sociálního dumpingu a zajištění spravedlivé hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce mezi vnitrostátními orgány; vítá 
iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy pro inspektory práce;

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou agenturu pro přeshraniční případy zanedbávání 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nehlášené práce, k jejímž úkolům by mohla patřit 
mimo jiné identifikace podniků s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, zavádění programů dalšího vzdělávání, identifikace 
nových způsobů obcházení předpisů a organizace přeshraničních kontrol;

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský průkaz sociálního zabezpečení chráněný proti 
padělání, v němž by byly uloženy všechny údaje podstatné pro kontrolu pracovního 
poměru, např. o sociálním zabezpečení a pracovní době, a na nějž by se vztahovala přísná 
pravidla ochrany údajů;

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský mechanismus včasného varování v případech 
porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souvislosti s nehlášenou prací, který 
by podporoval rychlou výměnu informací mezi členskými státy a byl by doprovázen 
černou listinou, s cílem včasného zabránění zneužívání pracovníků; upozorňuje na to, že 
by tento mechanismus včasného varování mohl být vytvořen po vzoru stávajícího 
evropského systému rychlého varování pro ochranu spotřebitelů (RAPEX);

22. zastává názor, že důležitou evropskou přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 
představuje evropská databáze s údaji a fakty ohledně nelegálního zaměstnávání;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních inspektorátů práce na kontrolu v zahraničních 
podnicích jsou dosud silně omezena; vyzývá, aby byla osvědčení o vyslání A1 vedena 
v celoevropském elektronickém rejstříku, aby bylo možné v jednotlivých státech provádět 
kontroly pracovních poměrů vyslaných zaměstnanců;

Nové legislativní iniciativy na úrovni EU

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti nekladou 
dostatečný důraz na lepší prosazování pravidel a úlohu inspekcí práce; považuje za 
nezbytné stávající směrnice v tomto ohledu přezkoumat a případně revidovat a rovněž 
zohlednit úlohu inspekcí práce v rámci nových legislativních iniciativ v sociální a 
pracovněprávní oblasti, a to v takové podobě, která představuje účinnou ochranu;

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení vnitrostátních kontrolních pravomocí prostřednictvím 
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uzavřeného výčtu opatření; považuje za důležité, aby vnitrostátní inspektoráty práce směly 
kontrolovat všechno, co považují za důležité;

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, která by umožňovala uceleně kontrolovat služby 
zaměstnanosti – podniky zprostředkující zaměstnání by k této činnosti dostaly osvědčení a 
musely ji nahlásit ústřednímu subjektu;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, která by podpořila úlohu inspektorů práce a 
stanovila evropské normy pro inspekce práce a respektovala přitom zásadu subsidiarity;

28. poukazuje na to, že na evropské úrovni je uplatňována politika hospodářské soutěže; 
považuje za nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do Smlouvy o EU začleněna opatření 
k boji proti sociálnímu dumpingu, která svěří Komisi pravomoc k jejich provádění; 
zastává názor, že k těmto pravomocím by mělo patřit i udělování sankcí podnikům, stejně 
jako je tomu v případě sankcí za porušení práva hospodářské soutěže;

29. považuje za důležité, aby opatření proti sociálnímu dumpingu zavedená Komisí byla 
zakotvena v závazném právním aktu; domnívá se, že aby tyto pravomoci mohly být 
uplatňovány, je nutné zavést evropskou inspekci práce;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hospodářské a sociální změny posledních desetiletí mají dramatický dopad na svět práce. 
Globalizace světového hospodářství negativně ovlivnila tradiční bezpečné a spravedlivé 
pracovní vztahy. Kvalitu zaměstnanosti v Evropě poškozují subdodávky, externí zajištění 
služeb nebo činností (outsourcing), nejistá pracovní situace, vyšší intenzita práce a nejistota 
ohledně zaměstnání.

Toto narušení pracovních vztahů je provázeno výskytem nedodržování pracovního práva a 
práv pracovníků. EU je stále větší měrou konfrontována s nehlášenou prací a šedou 
ekonomikou.

Šedá ekonomika brání v rozvoji celé společnosti a nehlášená práce vytváří kategorii 
marginalizovaných pracovníků, kteří s vysokou pravděpodobností zakusí finanční a sociální 
problémy. Nemají jistotu příjmu ani sociální zabezpečení a obtížně mohou naplňovat své 
základní potřeby, například najít si ubytování. V důsledku pak mají tito nehlášení pracovníci 
potíže při plánování rodiny a budoucnosti. Nemohou přispívat do systémů sociálního 
zabezpečení, a tudíž z nich ani nemohou mít v plném rozsahu prospěch a obvykle dostávají 
v rámci odvětví nižší mzdy. Není to hrozba pouze pro dotyčné jednotlivce, ale také pro mzdy 
nahlášených zaměstnanců, které musí konkurovat nižším výplatám.

Nehlášená práce a šedá ekonomika mají škodlivé dopady na hospodářství jako celek, protože 
ovlivňují kvalitu produktů a služeb a produktivitu podniků a podporují nekalou hospodářskou 
soutěž na jednotném trhu v důsledku nevybraných daňových příjmů, k nimž dochází kvůli 
daňovým únikům a neplacení příspěvků. To vše však má přímý dopad i na společnost, protože 
se týká pracovních podmínek, bezpečnosti na pracovišti, vykořisťování zranitelných skupin, 
jako jsou přistěhovalci, mladí lidé, ženy a pracovníci s nízkou a nedostatečnou kvalifikací, 
neplacení příspěvků na sociální zabezpečení v jednotlivých státech a dopadů tohoto neplacení 
na důchody a sociální krytí.

Nehlášená práce je také hrozbou pro podniky. Motivovanější zaměstnanci jsou výkonnější a 
jejich práce je kvalitnější. Motivace vzniká na základě pocitu, že jsou pracovníci doceňováni a 
spravedlivě se s nimi zachází a mají pocit jistoty. Nehlášeným pracovníkům se nedostává 
docenění a spravedlivého zacházení, které zažívají hlášení pracovníci, a na rozdíl od nich 
nemají pocit jistoty. Většinou mají nižší mzdy a jsou snadno nahraditelní.

Zvláště v dobách krize, kdy evropské vlády a Evropská komise volají po rozpočtové 
konsolidaci, je na pováženou, že nehlášená práce zaujímá až 18,8 % celkového HDP v EU-27, 
přičemž v některých zemích je to dokonce přes 30 %. Rozpočtová konsolidace může být 
úspěšná jedině tehdy, pokud nebudou veřejné finance ohrožovány praktikami nekalé 
hospodářské soutěže.

Záměrem této zprávy je upozornit na úlohu systémů inspekce práce v boji s nehlášenou prací 
v EU. V současné době se všechny způsoby potírání nehlášené práce, včetně inspektorátů 
práce, v mnoha členských státech potýkají s problémy, protože v rámci úsporných opatření 
bylo financování inspekcí práce omezeno.
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Právě z tohoto důvodu tato upozorňuje zpráva na problémy, kterým inspektoráty práce 
v Evropské unii čelí, a uděluje politická doporučení, jak bojovat s nehlášenou prací a pomáhat 
inspektorátům práce pracovat účinněji.

Inspekce práce jsou zásadní součástí správy služeb zaměstnanosti. Účinné inspekce práce, 
které dokážou čelit výzvám měnícího se trhu práce, jsou nezbytnou součástí řádné správy věcí 
veřejných. Inspektoři práce jsou nezbytní pro vymáhání práv zaměstnanců, předcházení jejich 
zneužívání bezohlednými zaměstnavateli a pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje. 
Napomáhají tomu, aby se myšlenka důstojné práce stala skutečností, a jsou ukazatelem 
socioekonomických tendencích ve společnosti. Hospodářská krize nesmí být překážkou, 
nýbrž pobídkou zlepšování a posilování inspekcí práce, přičemž cílem je zajistit ochranu 
pracovníků.

Zpráva je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na vnitrostátní úroveň, protože úkoly 
inspekcí práce doposud vykonávají vnitrostátní orgány.

Zpravodajka stanoví zásady pro účinné inspekce práce v členských státech. Zpráva definuje 
úlohu a rozsah působnosti inspekcí práce. Je zdůrazněno, že inspekce práce musí pokrývat 
všechny kategorie pracovníků, což představuje hlavní požadavek.

Dále zpráva upozorňuje na ochranu zneužívaných pracovníků. Nehlášení pracovníci 
v mnoha zemích mají potíže s vymáháním svých práv. Musí být jasné, že výplata 
zaměstnanců má přednost před veřejnými příjmy prostřednictvím pokut uložených nezákonně 
jednajícímu zaměstnavateli.

Kromě toho zpráva uvádí některé příklady osvědčených postupů členských států, které by 
mohly znamenat přidanou hodnotu pro inspektoráty práce v jiných zemích. Některé členské 
státy v rámci účinného boje proti nehlášené práci zavedly inovativní systémy spolupráce 
s ostatními orgány a také registrační systémy pro mobilní pracovníky.

Kromě toho zpráva upozorňuje na zranitelné skupiny, jako jsou samostatně výdělečně činné 
osoby, osoby najaté agenturou na dočasnou práci nebo osoby pracující v domácnostech, 
protože v těchto skupinách je nehlášená práce obzvláště rozšířena a vzhledem ke složitým 
okolnostem tohoto způsobu zaměstnání působí obtíže inspektorátům práce členských států.

Druhá část zprávy se soustřeďuje na evropskou úroveň; hlavní jsou zde politická doporučení 
ohledně podpory přeshraniční spolupráce vnitrostátních orgánů a nové legislativní iniciativy 
na posílení úlohy inspekcí práce.

Evropa, která usiluje o účinné inspekce práce v rámci sledování uplatňování pracovního 
práva, potřebuje víc než jen „měkké“ právo. Jen tak v členských státech zajistí důstojná a stálá 
pracovní místa, na nichž bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví. Tato zpráva se pokouší 
upozornit na naléhavou potřebu zavedení právně závazných opatření k prosazování ochrany 
pracovníků a zaměstnanosti a provádění základních pracovních a sociálních práv. Na počátku 
musí být posílení zásadních pracovních a sociálních práv na jednotném trhu a úsilí o podporu 
spravedlivé hospodářské soutěže a práv pracovníků. Tato zásada musí být stanovena 
v primárních právních předpisech EU přijetím protokolu o sociálním pokroku, kterým by se 
chránila základní sociální práva před veškerými negativními důsledky vnitrostátních reforem 
a úsporných opatření.
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Díky účinnému pracovnímu právu na úrovni EU budou i inspekce práce účinné a schopné 
vymáhat jednoznačné a závazné zásady stanovené v pracovněprávních předpisech. V situaci, 
kdy jsou na jednotném trhu závažným problémem sociální dumping a pracovní vykořisťování 
a postihují tisíce pracujících i konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních, je 
třeba zavést právní předpisy EU na ochranu pracovníků a je třeba na úrovni EU provádět 
inspekce práce, aby bylo možné sledovat a vymáhat jejich dodržování.

K hlavním problémům patří inspekce práce u přeshraničních pracovních poměrů. Vnitrostátní 
orgány se setkávají s obtížemi při přístupu k důležitým informacím orgánů v zemi původu a 
také je složité porozumět pracovnímu poměru, který je často součástí dlouhého řetězce 
subdodávek.

Zpravodajka vítá iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy pro inspektory práce.
Kromě toho se domnívá, že je třeba zavést další opatření k boji s nehlášenou prací 
v přeshraničních souvislostech.

K doporučením patří zřízení evropské agentury, která by se zabývala všemi druhy 
přeshraničních záležitostí v oblasti inspekcí práce. Mohla by k nim patřit například kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb a rovněž společností s fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, zavedení specializovaných evropských programů odborné přípravy a organizace 
přeshraničních kontrol.

Další návrh spočívá v zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení, v němž by 
byly uloženy všechny potřebné údaje, například o pracovní době nebo sociálním zabezpečení.
Inspektor práce by tak mohl zkontrolovat všechny potřebné údaje na místě. Tento průkaz již 
prošel pilotním projektem v odvětví stavebnictví, tedy je již vyzkoušen. Podobný průkaz už 
v odvětví stavebnictví zavedlo Švédsko a zaznamenalo, že kontrola pracovišť a prostor je 
snadnější a velmi účinná. Inspektoři jsou vybaveni čtečkami, kterými mohou informace 
v průkazu velmi rychle a snadno přečíst. Podobný systém zavedlo v lednu 2013 
Lucembursko.

Zpravodajka kromě toho navrhuje zavedení systému včasného varování, který v případě 
podvodu nebo nelegálních vykořisťovacích postupů podniků umožní výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány. Takový systém je již vytvořen v oblasti ochrany spotřebitele (RAPEX) 
a vede k předcházení zneužívání.

Zpráva kromě toho navrhuje případné nové legislativní iniciativy. Inspekce práce v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou díky evropským právním předpisům účinnější a 
jsou koordinovány na úrovni EU, ale v oblasti pracovních podmínek a ochrany práv 
pracovníků tomu tak není.

Mohlo by se uvažovat o zavedení nových směrnic, které by jednak posílily úlohu inspektorů 
práce, jednak umožnily lepší kontrolu agentur zprostředkujících zaměstnání.
Zpravodajka dále upozorňuje na to, že zatímco na evropské úrovni existuje účinná politika 
hospodářské soutěže a Evropská komise její pravidla v případě nekalé hospodářské soutěže 
podniků úspěšně vymáhá, pravidla proti sociálnímu dumpingu na úrovni EU vymáhána 
nejsou. Zpráva poukazuje na to, že nehlášená práce mimo jiné narušuje hospodářskou soutěž 
na jednotném trhu a měla by být trestná. Proto je vznesen požadavek, aby do Smlouvy byla 
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začleněna ustanovení proti sociálnímu dumpingu, která by svěřila Evropské komisi 
pravomoc ukládat sankce, a tímto způsobem zaručila jejich dodržování.

Další oblastí, ve které je potřeba přijmout právní kroky na úrovni EU, je úprava nových forem 
práce a atypické práce a zavedení jednoznačné a závazné definice zaměstnance na úrovni EU, 
aby bylo možné bojovat proti jednomu z nejrozšířenějších postupů obcházení pracovního 
práva: nepravé samostatné výdělečné činnosti. To bude důležitým nástrojem inspektorů práce, 
kteří tak budou moci určit, zda společnosti tohoto postupu nevyužívají nezákonným 
způsobem.


