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1. Existují náznaky, že v sektoru veřejných služeb a zejména v místních a oblastních 

samosprávách se uplatňují nestandardní a nejisté formy práce (např. dočasné 
zaměstnání, práce na dobu určitou, smlouvy na nulový nebo téměř nulový počet hodin, 
takzvaný „švarcsystém“). V roce 2015 působilo 28 % ze všech dočasných zaměstnanců 
v (široce definovaném) sektoru veřejných služeb v EU.1 Průzkum rovněž odhalil, že ve 
Velké Británii bylo více než 10 % pracovníků místní samosprávy zaměstnáno na 
příležitostném/dočasném základě.2 Tlaky na omezení nákladů, privatizace a externí 
zajišťování veřejných služeb – všechny tyto faktory přispívají ke zhoršování 
zaměstnaneckých podmínek. Kvalita pracovních podmínek je úzce propojena s kvalitou 
služeb. Zajištění odpovídajících platů a dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance 
v sektoru veřejných služeb jsou nezbytným předpokladem zajištění vysoce kvalitních, 
dostupných a dosažitelných veřejných služeb.  

 
2. Výskyt nestandardních forem práce v místních a regionálních samosprávách je rizikem 

pro kvalitu zaměstnání a pro příznivé podmínky pracovníků. To znamená, že je hrozbou 
pro kvalitu veřejných služeb a pro jejich schopnost podílet se na kvalitě života všech lidí. 
(Tato schopnost vyplývá z možnosti zaměřit se na všechny lidi, včetně těch na okraji 
společnosti.) Mezinárodní organizace práce odhaduje, že smlouvy na dobu určitou 
s sebou nesou „platový postih“ ve výši 1 až 34 procent ve srovnání se smlouvami na 
dobu neurčitou.3 Nevýhodné smlouvy také mají dalekosáhlý dopad na zdraví 
a bezpečnost a na schopnost zaměstnanců se organizovat a zajistit, aby byl vyslyšen 
jejich názor. Nelze očekávat, že pracovníci, kteří mají nízké platy nebo nevýhodné 
smlouvy, kteří pracují v nebezpečných podmínkách a nemají přístup k sociální ochraně, 
budou ke své práci přistupovat s takovou důslednou odpovědností, která je nezbytná 
k poskytování služeb, na nichž v tak velké míře záleží kvalita našich životů. 

 
3. Členové Stálého výboru EPSU pro místní a oblastní samosprávu za těchto okolností – 

a v souladu se smyslem Rámce EPSU-CEMR pro kvalitní pracovní podmínky, který byl 

přijat v roce 2016 – znovu potvrzují odhodlání činit kroky proti nestandardním formám 
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práce, které mají nepříznivý dopad na pohodu pracovníků a na kvalitu a dostupnost 

poskytovaných služeb. 

 

4. V rámci těchto kroků je zapotřebí: 

 Opětovně potvrdit náš závazek monitorovat výskyt a uplatňování nestandardních 

pracovních smluv v MOS na národní úrovni a jejich dopad na kvalitu života 

pracovníků a na kvalitu poskytovaných služeb. Měly by být monitorovány typy 

uplatňovaných smluv a trend jejich výskytu. Zvláštní pozornost by měla být věnována 

pracujícím ženám a dalším zranitelným skupinám, jako jsou migranti a mladí 

pracovníci. 

 Organizovat a zapojit pracovníky, kteří pracují za nestandardních podmínek, do 

odborových svazů a zajistit, aby měli v praxi možnost uplatňovat svá pracovní práva, 

včetně práva na informace a poradenství ohledně pracovních podmínek. 

 Usilovat o diskusi a dohodu s celostátními a lokálními zaměstnavateli ohledně 

využití, počtu a profilů pracovníků pracujících na základě nestandardních smluv, 

a zajistit, aby omezování nestandardních forem práce bylo součástí kolektivního 

vyjednávání. 

 Monitorovat data poskytovaná organizacemi Eurofound, Eurostat a MOP 

a pravidelně si v rámci stálého výboru vyměňovat informace o vývoji na základě 

těchto dat.  

 Řešit uplatňování nestandardních pracovních smluv v součinnosti s CEMR (Rada 

evropských obcí a regionů) v rámci Výboru pro sociální dialog a pověřit delegaci 

EPSU k hledání společných řešení, včetně dohod. 

 Přispívat k činnosti EPSU a ETUC s cílem posílit práva pracovníků a sektorové 

kolektivní vyjednávání a s cílem zlepšit kvalitu práce a přístup k sociální ochraně.  
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