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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie 
ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky
v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11462/2013),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 153, čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) podbodem v) a čl. 218 odst. 8 Smlouvy
o fungování Evropské unie (C7-0234/2013),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

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

1. uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o důstojné práci pro pracovníky v cizí 
domácnosti byla přijata v roce 2011 a stoupila v platnost dne 5. září letošního roku. Stanoví, 
že ratifikující státy jsou povinny přijmout opatření k zajištění důstojných pracovních 
podmínek a sociálních práv a zabránit při práci v domácností zneužívání, násilí a dětské práci.
Dne 21. března 2013 předložila Komise návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy 
zmocňují k ratifikaci této úmluvy (COM(2013)152), přičemž takové zmocnění je nutné, 
protože některé aspekty úmluvy spadají pod kontrolou EU. Tato zpráva doporučuje 
Parlamentu umožnit, aby tento proces postoupil kupředu.
Je třeba poznamenat, že řada zemí, zejména těch, z nichž přicházejí migrační toky, úmluvu 
ratifikovalo: Bolívie (duben 2013), Mauricius (září 2012), Nikaragua (leden 2013), Paraguay 
(květen 2013), Filipíny (září 2012), Jižní Afrika (červen 2013) a Uruguay (červen 2012). 
Rovněž v EU byly učiněny kroky směřující k ratifikaci úmluvy: Itálie úmluvu ratifikovala
v lednu 2013 a Německo a Belgie mají v úmyslu provést ratifikaci zanedlouho. V Latinské 
Americe země jako Dominikánská republika, Kolumbie, Argentina a Kostarika již oznámily, 
že mají v úmyslu úmluvu podepsat.

Hlavní body úmluvy
Hlavním cílem úmluvy je uznat významný přínos pracovníků v domácnosti a poskytnou řadu 
záruk, které zahrnují:
– uznání hospodářského významu pracovníků v domácnosti;

– uznání, že práce v domácnosti je podceňována a skrytá a že je vykonávána většinou ženami
a dívkami, z nichž mnohé jsou přistěhovalkyně nebo členky znevýhodněných komunit,
a proto jsou zvláště ohrožené;

– definici pracovníka v domácnosti jako osobu vykonávající práci v cizí domácnosti v rámci 
pracovního poměru;

– přijetí opatření signatářskými státy, která mají zaručit respektování, prosazování
a naplňování základních principů a práv v práci (svoboda sdružování a členství v odborech
a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání; odstranění všech forem nucené nebo 
povinné práce; účinné odstranění dětské práce a odstranění diskriminace v zaměstnání), jež 
jsou rovněž v mnoha případech lidskými právy;

– stanovení minimálního věku pro pracovníky v cizí domácnosti v souladu s ustanoveními 
Úmluvy č. 138 a Úmluvy č. 182, který nebude nižší než věk stanovený vnitrostátními 
zákony a předpisy pro pracovníky obecně, jakož i opatření na zajištění toho, aby pracovníci 
mladší 18 let nebyli připraveni o právo na vzdělání;

– zaručení důstojných životních podmínek pro pracovníky v cizí domácnosti, kteří bydlí
v domácnosti, v níž pracují, a zaručení toho, aby nebyli povinni pracovat nebo zůstávat
v této domácnosti během doby odpočinku nebo dovolené;

– právo pracovníků v cizí domácnosti na informace o podmínkách pracovního poměru 
vhodným a pochopitelným způsobem a, je-li to možné, prostřednictvím písemné smlouvy 
obsahující místo zaměstnání, den nástupu a dobu trvání smlouvy, druh vykonávané práce, 
odměňování, způsob výpočtu mzdy a výplatní termíny, pracovní dobu, placenou dovolenou 
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za kalendářní rok, denní a týdenní doby odpočinku, popřípadě zajištění stravování
a ubytování, aniž by výdaje byly strhávány z jejich mzdy, případně podmínky repatriace
a výpovědní lhůtu v případě skončení pracovního poměru;

– právní požadavek, aby pracovníci v cizí domácnosti, kteří jsou v jedné zemi přijati pro práci
v domácnosti v jiné zemi, obdrželi písemnou nabídku práce nebo pracovní smlouvu, a to 
předtím, než překročí státní hranice;

– rovné zacházení mezi pracovníky v cizí domácnosti a pracovníky obecně, pokud jde
o běžnou pracovní dobu, náhradu za práci přesčas, denní a týdenní doby odpočinku
a placenou dovolenou za kalendářní rok a sociální zabezpečení, včetně mateřství; 

– odpočinek v týdnu trvající nejméně 24 hodin nepřetržitě;

– mzdu pracovníků v domácnosti nejméně ve výši minimální mzdy, kde taková minimální 
mzda existuje, a odměňování stanovené bez diskriminace na základě pohlaví;

– právo pracovníků v cizí domácnosti na bezpečné a zdravé pracovní prostředí;
– účinnou ochranu pracovníků v cizí domácnosti najatých nebo umístěných soukromými 

agenturami před nekalými praktikami;
– účinný přístup pracovníků v cizí domácnosti k soudům a mechanismům řešení sporů

a stížností za stejných podmínek, jaké platí pro jiné pracovníky;
– účinná opatření pro inspekci práce, vymáhání a sankce přijatá signatářskými státy.

Poznámky
Podle údajů Eurostatu je v EU 2,6 milionu pracovníků v domácnosti, z nichž 89 % tvoří ženy
a polovina jsou přistěhovalci. Práce v domácnosti je vzhledem k její izolované a individuální 
povaze jednou z nejméně chráněných a nejméně viditelných forem práce. Pro pracovníky
v domácnosti je proto často velmi obtížné získat informace o svých právech nebo se 
organizovat v zájmových sdruženích či v odborech, které by jim umožnily bezpečněji hájit 
jejich pracovní a sociální práva. 
V řadě zemí EU jsou pracovníci v domácnosti často zaměstnáni v nejistých podmínkách, bez 
smlouvy, jejich mzdy jsou vypláceny opožděně, musí pracovat přesčas bez náležité výplaty, 
jsou ignorována jejich práva na dovolenou a doby odpočinku a placené státní svátky a nejsou 
hrazeny příspěvky na jejich sociální zabezpečení.
Úmluva MOP č. 189 zavádí požadavek na ochranu pracovníků v domácnosti, kteří se často, 
jako ženy a přistěhovalci, ocitají v mimořádně obtížných situacích, stávají se oběťmi 
diskriminace a mnohých forem zneužívání včetně závažného porušování jejich lidských práv. 

Úmluva upřesňuje, že její ratifikace nemá vliv na příznivější ustanovení platná pro pracovníky
v cizí domácnosti (článek 19). 
Zpravodajka by chtěla uvést následující poznámky:

– Článek 8 úmluvy se týká ochrany migrujících pracovníků a stanovuje, že před vstupem do 
hostitelské země je nezbytné obdržet od zaměstnavatele smlouvu nebo nabídku práce. Jak je 
uvedeno v čl. 8 odst. 2 úmluvy, tento požadavek se nevztahuje na regionální organizace 
hospodářské integrace, což znamená, že mezi úmluvou a zásadou volného pohybu v rámci 
EU neexistuje žádný rozpor. Nicméně k obchodování s lidmi, zejména se ženami, dochází 
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nejen mezi třetími zeměmi a EU, ale i v rámci samotné EU. Zpravodajka se proto domnívá, 
že by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost monitorování smluv vystavených
v jejich zemích, a to zejména soukromými pracovními agenturami najímajícími osoby
z jiných zemí jako pracovníky v domácnosti (jak je uvedeno v bodě 26.2 doporučení
k úmluvě).

– Bod 20 výše uvedeného doporučení upozorňuje na konkrétní problémy, s nimiž se potýkají 
pracovníci v domácnosti pracující pro několik zaměstnavatelů, kteří jsou obvykle placeni
podle hodinové nebo denní sazby. Tito pracovníci se ocitají v ještě nejistější situaci. Státy by 
měly zajistit, aby tito pracovníci měli stejnou sociální a pracovní ochranu jako jiní 
pracovníci a zejména aby zaměstnavatelé platili příspěvky na sociální zabezpečení. Pokud 
jde o odměnu, je důležité zajistit, aby jejich mzdy byly přinejmenším rovnocenné 
vnitrostátní minimální mzdě stanovené zákonem podle vnitrostátních právních předpisů, jak 
je stanoveno v úmluvě. 

– Politiky, které vyvíjejí tlak na mzdy a pracovní práva pracovníků, mívají obecně závažnější
a negativnější dopad na pracovní podmínky těch, kteří jsou nejméně chráněni, jak je tomu
v případě pracovníků v cizí domácnosti. Uplatňování pružných politik zaměstnanosti –
usnadňování propouštění, snižování mezd a důchodů, snižování kapitálu v systémech 
sociálního zabezpečení, legalizování nejistých smluv, zvyšování pracovní doby, zneužívání 
„samostatné výdělečné činnosti“ pro trvalé úkoly, oslabování kolektivních smluv, atd. – je 
nepochybně v rozporu se zásadami ochrany pracovníků obsaženými v této úmluvě. 
Zpravodajka se proto domnívá, že tyto politiky – zavedené hlavně v rámci evropského 
semestru, správy ekonomických záležitostí, politiky rozpočtové konsolidace uložené trojkou 
EU a MMF – je nezbytné a nutné zrušit v zájmu konzistentního prosazování zásad obrany 
práv pracovníků, která jsou stanovena v této úmluvě.


