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V ČOM SPOČÍVA PROBLÉM?

Aj keď v Európskej únii (EÚ) neexistuje žiadna
oficiálna definícia nedeklarovanej práce, ide o

‘každú platenú činnosť, ktorá je svojim
charakterom zákonná, ale nie je oznámená
verejným úradom, pričom sa berú do
úvahy rozdiely v regulačných systémoch
členských štátov’.1

•
•
1		Oznámenie Európskej
komisie ‘Zintenzívnenie
boja proti nelegálnej
práci’, s. 2 COM (2007)
628

•

Tri hlavné dôvody, prečo nie sú platené činnosti
nahlasované verejným orgánom, sú:
snaha vyhnúť sa plateniu dane z príjmov,
dane z pridanej hodnoty a iných daní,
snaha vyhnúť sa plateniu odvodov
do fondov sociálneho zabezpečenia, a
snaha vyhnúť sa uplatňovaniu určitých
pracovných štandardov (napr. minimálna
mzda, maximálny počet hodín).

TÁTO PRÍRUČKA je výstupom európskeho projektu

pod názvom „Riešenie problému nedeklarovanej práce
v odvetví stavebníctva’ (TUWIC). Projekt, financovaný
z fondov EÚ, spojil zamestnávateľské zväzy v stavebníctve, odbory a orgány výkonu práva v siedmych
krajinách (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko,
Taliansko, Rumunsko a Španielsko).
V SNAHE LEPŠIE POCHOPIŤ PROBLÉM NEDEKLAROVANEJ PRÁCE A PREZENTOVAŤ MOŽNOSTI JEHO
RIEŠENIA, je táto správa štruktúrovaná nasledovne:

ČASŤ 1 sa zameriava na výskyt nedeklarovanej práce
v stavebníctve a s tým súvisiace výzvy, kým ČASŤ 2
obsahuje prehľad opatrení prijímaných na národnej
úrovni s cieľom riešiť problém nedeklarovanej práce
v stavebníctve v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku,
Francúzsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku.
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Výsledkom je, že rôzne inštitúcie zodpovedajú za
rôzne aspekty nedeklarovanej práce. Dohľad nad
dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov spadá
pod inšpektoráty práce, vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam pod daňové úrady a porušovanie
odvodových povinností pod orgány sociálneho
poistenia.
V niektorých krajinách (Švédsko a Dánsko) majú
odbory výlučnú kompetenciu a zodpovednosť
za zabezpečenie súladu s platnými mzdovými a
pracovnými podmienkami. V iných krajinách túto
zodpovednosť zdieľajú štátne inštitúcie a odbory.
Je tiež potrebné poznamenať, že v niektorých
krajinách majú sociálni partneri v odvetví stavebníctva paritné inštitúcie, ktoré majú zdieľanú
kompetenciu pre výkon práv a uplatňovanie pravidiel, v súlade s právomocou sociálnych partnerov
vyjednávať/uzatvárať kolektívne zmluvy.

Kto sa podieľa na
nedeklarovanej práci
v stavebníctve?
•

Dopady
nedeklarovanej práce

NEREGISTROVANÉ PODNIKY: väčšinou SZČO

a mikropodniky.
•

REGISTROVANÉ PODNIKY, ktoré nedeklarujú

všetky svoje transakcie a využívajú neregistrovanú pracovnú silu alebo ktoré nenahlasujú prácu
v plnom rozsahu (t. j. časť mzdy je vyplácaná
oficiálne a časť mimo výkazov, ako „peniaze
v obálke“): tieto podniky môžu tiež využívať
PREDSTIERANÚ SAMOSTATNE ZÁROBKOVÚ

•
•
•

ČINNOSŤ.
•

Menší počet ÚČELOVO VYTVORENÝCH A
REGISTROVANÝCH PODNIKOV, ktoré nedek-

larujú (alebo plne nedeklarujú) svoju podnikateľskú činnosť. Také podniky často nevyvíjajú žiadnu
skutočnú ekonomickú činnosť a vystupujú ako
spoločnosti dodávajúce prácu v snahe manévrovať na hrane zákona a využívať jeho medzery, aby
sa vyhli plneniu zákonom stanovených povinností. V mnohých prípadoch ide čisto o SCHRÁNKO-

•

VÉ FIRMY.

•

•

Nedeklarovaná práca, v jej rozličných formách,
má dopad na nás všetkých. Zamestnávatelia,
ktorí aktívne využívajú nedeklarovanú prácu,
stavajú podniky, pracovníkov a verejné služby do
nevýhody tým, že:
deformujú férovú hospodársku súťaž,
čo postihuje tak ekonomiku, ako aj obchod,
nechávajú pracovníkov bez potrebného poistenia,
ochrany, dávok a dôchodkov,
vyhýbajú sa daňovým a odvodovým povinnostiam,
čo podkopáva udržateľnosť verejných financií a
ohrozuje dostupnosť základných služieb. To tiež
vedie k zvyšovaniu daní a odvodov, ktoré platia
podniky dodržujúce zákon,
vytvárajú tlak na znižovanie sociálnej konvergencie, pod ktorým podniky dodržiavajúce zákon
prestávajú byť ochotné platiť dane a odvody kvôli
praktikám podnikov, ktoré zákony porušujú,
vyvolávajú potrebu investovať dodatočné finančné,
ľudské a časové zdroje do presadzovania práva,
ktoré musia byť tiež zaplatené,
podkopávajú dôveru v právo a riadne fungovanie
pracovného trhu.

European Platform
tackling undeclared work

FÉROVÁ PRÁCA,
FÉROVÁ HRA

Logo kampane európskych
sociálnych partnerov v odvetví
stavebníctva (EFBWW a FIEC)
pre boj proti nedeklarovanej práci

POVEDZ NIE
NEDEKLAROVANEJ PRÁCI
V STAVEBNÍCTVE
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Riešenie problému nedekla
rovanej práce v stavebníctve
si vyžaduje prístup založený
na spolupráci.
Odvetvoví sociálni partneri,
tvorcovia politík a inšpektoráty
musia navzájom spolupracovať.
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ČASŤ 1

NEDEKLAROVANÁ PRÁCA
V ODVETVÍ STAVEBNÍCTVA
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

Pokiaľ ide o nákup nedeklarovaných tovarov a
služieb, tabuľka 3 ukazuje, že v roku 2019 10 %
občanov vo všetkých 28 krajinách vedome kúpilo
tovary a služby z nedeklarovanej ekonomiky v období 12 mesiacov pred prieskumom (v porovnaní
s 11 % v roku 2013 a 16 % v roku 2007).
Zo všetkých nedeklarovaných nákupov sa 30 %
(29 % v r. 2013) týkalo opráv, údržby a rekonštrukcií domácností.

Porovnanie prieskumov Eurobarometra z rokov
2007, 2013 a 20192 (v každom z nich sa vykonalo
viac než 27 000 individuálnych rozhovorov vo všetkých členských štátoch EÚ) ukazuje, že európske
stavebníctvo sa podieľa na čoraz vyššej miere nedeklarovanej práce. V roku 2007 bolo v stavebníctve 16  % všetkých nedeklarovaných pracovných
miest, v porovnaní s 19  % v roku 2013 a 21 % v
roku 2019. Viac než pätina nedeklarovaných pracovných miest v Európe je v odvetví stavebníctva.

Aj tu existujú medzi regiónmi EÚ odchýlky. Pomer
občanov nakupujúcich nedeklarované opravárenské a údržbárske služby klesá vo všetkých európskych regiónoch, s výnimkou južnej Európy, kde
mierne rastie.

Situácia sa však mení z regiónu na región. V roku
2019 bola v severských štátoch a stredovýchodnej
Európe takmer jedna tretina (30 %) všetkých nedeklarovaných pracovných miest v stavebníctve, v
porovnaní s iba pätinou (20 %) v západnej Európe
a sedminou (15 %) v južnej Európe. V každom prípade, podiel nedeklarovanej práce v stavebníctve
rastie vo všetkých regiónoch Európy.

2		https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/
publicopinion/index.
cfm/survey/
getsurveydetail/
instruments/special/
surveyky/2250

Zo všetkých nedeklarovaných nákupov sa 31 %
týkalo opráv a rekonštrukcií v stredovýchodnej
Európe a južnej Európe, 28 % v západnej Európe a
25 % v severských krajinách (pozri tabuľku č. 4)

Existujú aj významné odchýlky medzi jednotlivými
štátmi. Kým v roku 2019 sa stavebníctvo podieľalo
45 % na všetkej nedeklarovanej práci na Slovensku, 41 % v Bulharsku, 38 % v Estónsku a 36  %
v Lotyšsku, tento pomer dosiahol v Taliansku
a Holandsku len 14  %, v Španielsku 13  % and v
Luxembursku 11 %. V snahe riešiť problém nedeklarovanej práce je preto potrebné zamerať sa
na sektor stavebníctva v niektorých európskych
regiónoch a štátoch viac, než v iných.

Opäť, rozdiely medzi jednotlivými štátmi sú výrazné. Kým v roku 2019 sa 44  % všetkých nedeklarovaných nákupov týkalo opráv a rekonštrukcií
v Grécku, 42  % v Bulharsku a 41  % na Slovensku,
toto číslo dosahovalo len 22  % v Rakúsku, Litve
a Portugalsku, 19  % v Nemecku a Rumunsku a
14    % vo Fínsku.

2007

2013

2019

všetkých 28 štátov

16

19

21

severské štáty

27

24

30

západná Európa

16

17

20

stredovýchodná Európa

19

26

30

južná Európa

3

12

15

%

%

%

TABUĽKA 1

Percento všetkých
nedeklarovaných pracovných
miest v stavebníctve:
podľa európskych regiónov

Zdroj: prieskumy Eurobarometra
2007, 2013 a 2019

7

Spolupracovať –
spolupráca je najdôležitejšia
Vo väčšine európskych krajín je zodpovednosť za
riešenie problému nedeklarovanej práce rozdrobená medzi rôzne orgány, ktoré majú v kompetencii dohľad nad dodržiavaním daňovej, odvodovej a pracovnoprávnej legislatívy. Dôsledkom toho
môže byť mentalita „vlastného piesočku“ a absencia potrebného koordinovaného strategického
prístupu. Podobne, zapojenie sociálnych partnerov sa v členských štátoch často obmedzuje len
na vzájomnú výmenu informácií a konzultácie.
V niektorých krajinách však sociálni partneri na
národnej úrovni zohrávajú aktívnu úlohu.
Keďže nedeklarovaná práca v odvetví stavebníctva má svoje špecifické črty a charakteristiky,
sociálni partneri na národnej úrovni by mali
zohrávať aktívnu úlohu pri identifikovaní výziev
a riešení. Navyše, je vysoko želateľné, aby boli
sociálni partneri na národnej úrovni aktívne zapojení do implementácie a presadzovania opatrení
zameraných na boj proti nedeklarovanej práci.
V uplynulých rokoch európski sociálni partneri
v odvetví stavebníctva častokrát zdôrazňovali
potrebu autonómnych pracovnoprávnych vzťahov
v stavebníctve na národnej a regionálnej úrovni,
ako aj štruktúrovanú spoluprácu so národnými
orgánmi.
Holistický a odvetvový prístup si vyžaduje spoločnú a koordinovanú stratégiu a súbor opatrení v
pracovnoprávnej, daňovej a odvodovej legislatíve,
ako aj plné zapojenie a spoluprácu sociálnych
partnerov a ďalších zainteresovaných. Konečným
cieľom nie je jednoducho vymietiť nedeklarovanú

HLAVNÉ TOVARY A SLUŽBY NAKUPOVANÉ POD RUKOU

Opravy a
rekonštrukcie
v domácnosti

Kadernícke
alebo
kozmetické
služby

Opravy
(napr. mobilné
telefóny, autá)

Čistenie
a žehlenie

Nákup
potravín

DÔVOD NÁKUPU
Nižšia cena o

48 %

Láskavosť voči známym,
príbuzným alebo kolegom

Pomoc inému
v núdzi

Zdroj: osobitný Eurobarometer 498 – “Nedeklarovaná práca v EÚ ”. Terénne zisťovanie: 9/2019
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prácu, ale transformovať ju na prácu deklarovanú, majúc na zreteli potrebu postihovať zneužívajúce a podvodné praktiky tak, aby postihy pôsobili
odradzujúco. Keďže nedeklarovaná práca má aj
sociálny alebo behaviorálny rozmer, je potrebná
konzistentná a dlhodobá stratégia. To si vyžiada
koherentný strategický prístup a nie rozdrobené
politiky, ako napríklad ad-hoc legislatívu, formálne kontroly alebo pardony.
V prípade začínajúcich podnikov sú opodstatnené
dočasné zmierňujúce opatrenia (napr. určité výnimky z DPH alebo nižšie dane a odvody). Keďže
cieľom týchto opatrení je podporovať začínajúce
firmy, mali by mať dočasnú povahu.

Kolaboratívne hospodárstvo
a možné prepojenia
na nedeklarovanú prácu
v stavebníctve
Európska komisia definuje kolaboratívne hospodárstvo ako obchodné modely, v rámci ktorých sú
činnosti podporované kolaboratívnymi platformami vytvárajúcimi otvorený trh pre dočasné využívanie tovarov a služieb, ktoré sú často poskytované súkromnými osobami.
Sme svedkami postupného nárastu platformovej
práce (pracovníkov) v stavebníctve, často v pododvetví údržby a opráv. V prípade stavebníctva spočíva obchodný model týchto platforiem v konkurenčnej výhode získavanej tlakom na znižovanie
celkovej ceny práce. Využívaním (často fiktívne)
samozamestnaných osôb tieto platformy stláčajú
ceny tým, že im za pracovné zmeny a pridelené
úlohy platia podstatne menej, než je minimálna
mzda alebo podmienky odmeňovania stanovené v
kolektívnych zmluvách vzťahujúcich sa na pracovníkov v odvetví stavebníctva.
V kolaboratívnom hospodárstve existuje jasná
deliaca čiara, fyzicky aj inak, medzi zadávateľom,
sprostredkovateľmi a tými, ktorí prácu vykonávajú. Existuje tiež množstvo zahmlených zamestnaneckých vzťahov a netransparentných zmlúv
o poskytovaní služieb. V konečnom dôsledku
vyvstáva významné riziko toho, že kolaboratívne
hospodárstvo sa stane živnou pôdou pre nedeklarovanú prácu.

S cieľom zabrániť fenoménu nedeklarovanej
práce a fiktívneho samozamestnávania v kolaboratívnom stavebnom sektore je potrebné prijať
špecifické strategické opatrenia a nástroje na ich
presadzovanie. Dôrazne sa odporúča, aby bola
kolaboratívna práca v stavebníctve povolená len v
prípade, že všetky platformy a všetci zainteresovaní budú preventívne a priebežne monitorovaní z
hľadiska činností/služieb, ktoré v odvetví poskytujú.

Typické črty
odvetvia stavebníctva
Štyri špecifické črty odvetvia stavebníctva si
zasluhujú osobitnú pozornosť: práca v dodávateľských reťazcoch, fragmentácia práce, vysoká
úroveň mobility stavebných pracovníkov a ostrá
konkurencia medzi stavebnými firmami.
Väčšina stavebných činností si svojou povahou
vyžaduje zapojenie niekoľkých podnikov s odlišnou špecializáciou. Niekedy tieto podniky pracujú
následne, inokedy súbežne. Hlavný dodávateľ tieto špecializované činnosti zvyčajne rieši cez subdodávky zadané iným subjektom, ktoré následne
prácu a dodávky zadávajú ďalším dodávateľom.
Výsledkom je často dlhý reťazec subdodávateľov
s mnohými podnikmi. Hlavnou nevýhodou dlhých
subdodávateľských alebo zadávateľských reťazcov
je nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť.
Aj keď subdodávky v stavebníctve môžu byť potrebné v prípade niektorých špecializovaných
činností, prípadne ako záložné riešenie pri vyčerpaní kapacít hlavného dodávateľa (z rôznych
dôvodov), celková efektívnosť nadmerne dlhých
subdodávateľských/zadávateľských reťazcov zostáva veľmi pochybná. Vzhľadom na nedostatočnú
transparentnosť a otázku zodpovednosti subjektov za dodané práce je otázka zodpovednosti
v subdodávateľských procesoch v stavebníctve
často regulovaná.3
Odvetvie stavebníctva je charakterizované vysokým počtom pracovísk a množstvom mikro,
malých a stredných podnikov. TIETO FRAGMENTOVANÉ PRACOVNÉ TRHY mimoriadne sťažujú
monitoring a kontrolu výskytu nedeklarovanej
práce. Keďže monitorovacia kapacita štátnych
inštitúcií (a odborov) je obmedzená, na účinný a
efektívny monitoring trhu práce v stavebníctve sa
osvedčili inteligentné a inovatívne (napr. digitálne) kontrolné nástroje. Prostredníctvom výmeny

Ponuka
nedeklarova
nej práce
%

z toho:
opravy alebo
obnovy
%

28 európskych krajín

3

21

stredovýchodná Európa

2

30

Slovensko

3

45

Bulharsko

5

41

Lotyšsko

6

36

Rumunsko

2

33

Slovinsko

5

33

Chorvátsko

3

30

Litva

3

24

Česká republika

4

24

Poľsko

1

23

Maďarsko

4

19

Estónsko

6

38

severské štáty

6

30

Švédsko

7

31

Dánsko

8

30

Fínsko

3

21

západná Európa

4

20

Francúzsko

4

24

Belgicko

6

24

Nemecko

3

21

Rakúsko

4

20

Spojené kráľovstvo

1

20

Írsko

5

16

Holandsko

10

14

Luxembursko

7

11

južná Európa

3

15

Cyprus

1

31

Portugalsko

3

30

Malta

1

21

Grécko

3

21

Taliansko

3

14

Španielsko

4

13

Zdroj: 2019 osobitný
prieskum Eurobarometra
o nedeklarovanej práci

TABUĽKA 2

Ponuka
nedeklarovanej práce:
percento v odvetví
stavebníctva

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector

9

údajov (napr. daňové priznania k DPH, stavebné
povolenia, výkazy o odvodoch do fondov sociálneho zabezpečenia) je možné dáta spracúvať spôsobom, ktorý umožní organizovanie (cielených)
kontrol.

4		https://www.efbww.eu/
publications-anddownloads/reports-andstudies/nunc-auctorelit-sit-amet-accumsanpretium/36-a
5		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=
738&langId=en&pubId=
8242&furtherPubs=yes
6		https://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=
en&catId=89&further
News=yes&newsId=9555
7		Z tohto dôvodu bol v roku
2019 zriadený Európsky
orgán práce.
8		Konkrétny príklad:
Nariadenie EÚ vzťahujúce sa na dočasné cezhraničné sociálne zabezpečenie vychádza z princípu
domovskej krajiny, avšak
smernica EÚ týkajúca
sa dočasného cezhraničného odmeňovania a
pracovných podmienok
vychádza z pravidiel
hosťovskej krajiny.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Niektorí však argumentujú, že podnikom, ktoré
jednoducho dodržiavajú
zákon, by nemali byť
poskytované žiadne špecifické (finančné) výhody.

V porovnaní s inými odvetviami sú ziskové marže
v stavebníctve veľmi nízke a konkurencia v ňom
je mimoriadne silná. Stavebné firmy vo verejných súťažiach často ponúkajú príliš nízke ceny
očakávajúc, že na plnení zmluvy zarobia cez
„zmeny projektu“.9 To všetko vedie k ostrej cenovej konkurencii, kde je možné marže zvyšovať
znižovaním ceny práce. Toto je jedna z hlavných
príčin vysokého výskytu nedeklarovanej práce v
stavebníctve a dôvod, prečo je potrebné venovať
osobitnú pozornosť možnosti vylúčiť neobvykle
nízke cenové ponuky.

V tomto ohľade sú dobrým nástrojom preukazy
sociálneho poistenia, cieľom ktorých je zlepšiť
monitoring.4 Vo svojom nedávnom rozhodnutí
(C-55/18) Európsky súdny dvor konštatoval, že
zamestnávatelia sú povinní viesť záznamy o všetkých hodinách odpracovaných pracovníkmi každý
deň tak, aby zabezpečili súlad s pravidlami pre
maximálny týždenný pracovný čas a prestávky na
oddych. Tieto informácie by mohli byť zahrnuté v
preukaze sociálneho poistenia.

Keďže existuje zrejmé prepojenie medzi nedeklarovanou prácou a neobvykle nízkymi cenovými
ponukami vo verejných súťažiach, do pravidiel
verejného obstarávania je potrebné zakotviť mechanizmy na elimináciu neobvykle nízkych cien.

Stavebníctvo je nepochybne jedným z najmobilnejších odvetví ekonomiky. Pri poskytovaní svojich služieb sú stavebné podniky a stavební robotníci v neustálom pohybe. Úroveň cezhraničnej
mobility je tiež veľmi vysoká.5 Počet vysielaných
pracovníkov v stavebníctve zostáva už niekoľko
rokov na vysokých úrovniach.

Využitie plnej
škály politických pák

Jedným zo špecifických trendov nedávnych rokov
je nárast počtu dočasne vysielaných pracovníkov
vo viacerých členských štátoch.6 Keďže existuje
prirodzené prepojenie medzi nedeklarovanou
prácou a cezhraničným vysielaním pracovníkov, osobitnú pozornosť je potrebné venovať
fenoménu cezhraničných sociálnych podvodov
a zneužívania v odvetví stavebníctva. Keďže táto
forma nedeklarovanej práce je veľmi špecifická,
sú potrebné špecializované nástroje na monitoring a kontrolu, ako aj špecializované monitorovacie inštitúcie.7 Súčasná zložitá a v niektorých
prípadoch protirečiaca si európska legislatíva8
extrémne sťažuje implementáciu a presadzovanie
koherentnej politiky boja proti nedeklarovanej
práci v prípade (dočasného) cezhraničného zamestnávania.

Hlavným cieľom je
• transformovať nedeklarovanú prácu
na prácu deklarovanú, a tým
• eliminovať nedeklarovanú prácu.
Na tento účel je k dispozícii široká škála priamych a nepriamych opatrení.
PRIAME PRÍSTUPY sa zameriavajú na znižova-

nie alebo zvyšovanie nákladov a tým aj zvyšovanie
úžitkov plynúcich z využívania výlučne len deklarovanej práce. Zníženie nákladov súvisí z priamymi finančnými výhodami pre podniky, ktoré jednoznačne preukážu, že dodržiavajú zákony.10
Zvyšovanie nákladov sa týka odradzujúcich finančných postihov pre podniky, ktoré zákony porušujú
a uchyľujú sa využívaniu nedeklarovanej práce.

2007

2013

2019

EÚ

16

11

10

severské štáty

30

17

14

západná Európa

18

10

9

stredovýchodná Európa

17

11

10

južná Európa

9

12

13

%

%

Zdroj: prieskumy Eurobarometra
2007, 2013 a 2019
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%

TABUĽKA 3

Percento občanov nakupujúcich
nedeklarované opravárenské
alebo údržbárske službys

Ak vnímame tých, ktorí využívajú alebo zvažujú
využívať nedeklarovanú prácu v stavebníctve, ako
racionálnych ekonomických aktérov, ktorí dávajú
na misku váh to, či sa im nezákonnosť oplatí v
porovnaní s očakávanými nákladmi jej odhalenie
a postih, je potrebné zmeniť pomer nákladov a
úžitkov, ktorý zvažujú.
Väčšina nástrojov má odradzujúci charakter a ich
účelom je odradiť podniky od využívania nedeklarovanej práce pod hrozbou trestov a postihov
To je samozrejme možné dosiahnuť ukladaním
vysokých pokút a tvrdých postihov tým, ktorí sú
pristihnutí. Okrem pokút sa v mnohých krajinách
zavádzajú inovatívne formy sankcií, ako napríklad
používanie „čiernych zoznamov“, ktoré zakazujú tým, ktorí porušili zákon, účasť vo verejných
obstarávaniach alebo im znemožňujú žiadať o
prostriedky z verejných fondov podpory, alebo iniciatívy, cieľom ktorých je zverejňovať mená tých,
ktorí pravidlá porušujú.
Avšak vysoké tresty a tvrdé postihy sú mimoriadne neúčinné, ak nie sú dôsledne presadzované.
Presadzované znamená, že majú reálny účinok,
t. j. že ide o skutočné pokuty a postihy. Príliš často
sa stáva, že počet kontrol/inšpekcií je jednoducho nízky a ich výsledkom nie sú žiadne pokuty
ani sankcie, pretože rozhodnutie o ich uvalení sa
zruší v následnom správnom alebo súdnom konaní. V týchto prípadoch sú takzvané odrádzajúce
pokuty a sankčné nástroje falošným riešením.
Cenu nedeklarovanej práce je možné zvyšovať aj
zvyšovaním vnímanej alebo skutočnej pravdepodobnosti jej odhalenia (napr. kontrolami inšpektorov na pracoviskách, párovaním dát v IT systémoch, iniciatívami na registráciu pracovníkov
pred začatím práce alebo v ich prvý pracovný deň,
preukazmi na pracovisku, iniciatívami na koordinované zdieľanie dát naprieč verejným sektorom,
spoločnými inšpekciami a využívaním vzájomného dohľadu podnikov, napr. cez telefonickú nahlasovaciu linku). Také zameranie na zvyšovanie
ceny nedeklarovanej práce pomôže dosiahnuť
cieľ jej eliminácie.
Absencia týchto nástrojov zvyšuje pravdepodobnosť, že dodávateľ sa rozhodne, že výhody
využívania nedeklarovanej práce prevažujú nad
prípadnými nákladmi toho, že bude pristihnutý.

Nákup
nedeklarova
ných tovarov
alebo služieb
%

z toho:
opravy alebo
obnovy

28 európskych štátov

10

30

stredovýchodná Európa

10

31

Bulharsko

17

42

Slovensko

12

41

Česká republika

16

34

Maďarsko

15

33

Poľsko

5

32

Chorvátsko

18

28

Slovinsko

11

28

Estónsko

13

26

Lotyšsko

21

23

Litva

16

22

Rumunsko

7

19

západná Európa

9

28

Spojené kráľovstvo

5

39

Írsko

14

35

Belgicko

16

34

Francúzsko

8

31

Holandsko

27

28

Luxembursko

13

24

Rakúsko

12

22

Nemecko

7

19

južná Európa

13

31

Grécko

27

44

Malta

30

36

Španielsko

9

32

Taliansko

12

28

Cyprus

16

27

Portugalsko

16

22

severské štáty

14

25

Dánsko

16

36

Švédsko

13

24

Fínsko

14

14

%

TABUĽKA 4

Nákup tovarov a
služieb v nedeklarovanej ekonomike:
percento z odvetia
stavebníctva

Zdroj: 2019 prieskum Eurobarometra
o nedeklarovanej práci

Je potrebné poznamenať, že účinné a efektívne
konanie si vyžaduje kombináciu priamych opatrení zameraných na transformáciu nedeklarovanej

11

práce na prácu deklarovanú a opatrení zameraných na elimináciu nedeklarovanej práce.
Priame prístupy je možné rozdeliť na stimulujúce
a odrádzajúce, tak na strane ponuky, ako aj na
strane dopytu, pričom ich cieľom je nedeklarovanú prácu eliminovať. Týka sa to vzťahu zadávateľ-dodávateľ, v rámci ktorého dodávateľ využíva
nedeklarovanú práci v reakcii na dopyt zadávateľa. Problém nedeklarovanej práce v stavebníctve
sa riešiť nedá, ak ignorujeme vzťah medzi zadávateľom a dodávateľom.
Na strane ponuky sme ako stimulujúce a odrádzajúce opatrenia identifikovali zjednodušenie
postupov pre dodržiavanie predpisov, amnestie,
systémy oznamovania protispoločenskej činnosti,
cielené kontroly a odrádzajúce pokuty/postihy,
ako aj poradenské/podporné služby pre tých,
ktorí sa chcú posunúť zo sveta nedeklarovanej
do sveta deklarovanej práce. Tieto stimulujúce a
odradzujúce nástroje sú aktívne a sú navrhnuté
tak, aby nastolili zmeny.
Pozitívnym nepriamym dôsledkom stimulujúcich
a odrádzajúcich opatrení na strane ponuky je, že
nabádajú k samoregulácii. S cieľom vyhnúť sa
priamym opatreniam by si aktéri mohli vypracovať vlastné opatrenia zamerané na zabránenie
zásahom zvonka. Vo všeobecnosti sa však samoregulácia nedeje automaticky. Nastáva len v
prípade, ak sú negatíve oparenia vnímané ako
niečo, čo preváži nevýhody/náklady samoregulácie, pričom druhý prístup je považovaný za menej
škodlivý nástroj, nad ktorým majú zainteresovaní
kontrolu.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Európska komisia,
Brusel.
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Na strane dopytu po nedeklarovanej práci sa
stimulujúce a odradzujúce opatrenia zameriavajú
na „zadávateľov“, teda jednotlivcov alebo subjekty, ktoré by mohli mať úžitok z nižších koncových
cien. V stavebníctve sú zadávateľmi často (ale nie
vždy) investori stavebných projektov. V prípade
(súkromných) opravárenských, údržbárskych a
rekonštrukčných prác v domácnostiach by mohli
byť zadávatelia odmenení za to, že využívajú nahlasované tovary a služby (napr. znížením základu
dane z príjmov o cenu zaplatenú za použitie nahlásených služieb, vystavovaním poukážok, ktorým spotrebitelia prispievajú k úhrade časti hodinovej mzdy a zvyšok hradí štát, ako aj použitím
nepriamych daňových odpočtov). Rovnaký prístup
by sa dal použiť voči väčším zadávateľom formou
poskytnutia špecifických stimulov.

RIEŠENIE NEDEKLAROVANEJ PRÁCE V ODVETVÍ STAVEBNÍCTVA

V prípade odrádzajúcich opatrení by zadávatelia
nemali byť vyňatí spod účinných postihov. Koniec
koncov, práve oni majú často prospech z nižších
fakturovaných cien. Okrem toho, zadávatelia majú
väčšiu kontrolu nad mechanizmom cenových pák
(a tým aj zodpovednosť zaň).
NEPRIAME PRÍSTUPY vychádzajú z toho, že ob-

čania a stavebné firmy nie sú prosto len racionálnymi ekonomickými aktérmi, ktorí si jednoducho
spočítavajú náklady a úžitky. Sú tiež sociálnymi
aktérmi, ktorí využívajú nedeklarovanú prácu,
lebo ich normy, hodnoty a presvedčenie nie sú v
súlade so zákonmi a predpismi, napríklad kvôli
nedostatku dôvery v štát a to, o čo sa štát snaží.
Je veľmi pravdepodobné, že príčinou sú veľké
objemy prostriedkov, ktoré v stavebníctve obiehajú, obmedzený rozsah inšpekcií a kontrol, ako aj
tvrdá konkurencia medzi podnikmi
Ak sa má toto zosúladenie navodiť, je potrebná
dvojcestná stratégia. Na jednej strane sa nepriame prístupy snažia zmeniť normy, hodnoty a
presvedčenie v súvislosti s akceptovateľnosťou
podieľania sa na nedeklarovanej práci a priviesť
ich do súladu so zákonmi a predpismi (napríklad
cez kampane na zvyšovanie povedomia a vzdelávacie iniciatívy). Avšak meniť normy, hodnoty
a presvedčenia nie je jednoduché. Vyžaduje si to
jasnú víziu, dlhodobé odhodlanie a presvedčivé
argumenty. Výhody a potreba veci zmeniť musia
byť veľmi jasné. Ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu uprednostňovať status quo a nie sú ochotní akceptovať zmeny.
Tieto nepriame strategické prístupy by mali navodiť aj inštitucionálnu zmenu. To si môže vyžiadať
prispôsobenie vnútorných procesov formálnych
inštitúcií, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti
verejných predstaviteľov, ako aj znižovanie vnútornej administratívne záťaže. Tieto opatrenia
bezpochyby zlepšia vnímanie v radoch občanov
a podnikov o tom, že tu existuje procesná a distributívna spravodlivosť a právo pre všetkých, čo
posilní ich dôveru v štát a jeho fungovanie.
Existujú dôkazy, ale aj zhoda v tom, že uplatnenie
priamych a nepriamych opatrení súčasne predstavuje najúčinnejší a najefektívnejší spôsob, ako
bojovať proti nedeklarovanej práci v stavebníctve.11

Ak chceme zabezpečiť reálny
dopad na jednotlivé pracoviská,
musíme okamžite posilniť
kombináciu preventívnych,
kontrolných a donucovacích
opatrení zameraných na riešenie
problému nedeklarovanej
práce v stavebníctve.
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ČASŤ 2

PROJEKT EÚ „RIEŠENIE
PROBLÉMU NEDEKLAROVANEJ PRÁCE
V ODVETVÍ STAVEBNÍCTVA“
(TUWIC)
Cieľom projekt TUWIC, financovaného z prostriedkov EÚ, bolo uľahčiť implementáciu holistického
prístupu k nedeklarovanej práci (NP). Projekt bol spustený v siedmych členských štátoch (Rakúsko,
Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Taliansko, Rumunsko a Španielsko). V každej z uvedených krajín
odborové zväzy pracovníkov v stavebníctve, zamestnávateľské zväzy a štátne orgány spolupracovali na
prijatí škály strategických iniciatív pokrývajúcej plné spektrum možných opatrení na riešenie problému nedeklarovanej práce v odvetví stavebníctva. Tieto iniciatívy sú zhrnuté v OBRÁZKU Č. 1. Projekt
TUWIC ilustruje, čo je možné dosiahnuť cez tripartitnú spoluprácu a ako môžu sociálni partneri zohrať
vedúcu úlohu pri transformácii nedeklarovanej práce na prácu deklarovanú.
Vzhľadom na to, že vyše jedna pätina (21 %) nedeklarovaných pracovných miest v Európe je v odvetví
stavebníctva, ďalšie uplatnenie týchto strategických iniciatív TUWIC bude mať významný dopad na
nedeklarovanú ekonomiku v Európe.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z BELGICKA
Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Na základne diskusného dokumentu bolo prijaté rozhodnutie vypracovať „situačný prehľad“ o
súčasnom rozsah nedeklarovanej práce v belgickom stavebníctve a opatrenia, ktoré sú prijímané
na riešenie tohto problému. Celoštátna konferencia k tejto téme sa uskutočnila 20. februára 2020.
Nedeklarovaná práca zostáva každodennou realitou belgickej ekonomiky, o stavebníctve nehovoriac. Vytvára neférovú konkurenciu pre podniky,
ktoré pravidlá dodržiavajú a znamená tiež, že
pracovníci nepožívajú výhody sociálneho zabezpečenia a štandardov práce. Nedeklarovaná práca tiež znamená, že zadávatelia nemajú žiadnu
záruku pokiaľ ide o zle odvedenú prácu. V neposlednom rade spôsobuje pokles rozpočtových
príjmov a tým podkopáva systém financovania
sociálneho zabezpečenia.
Na riešenie problému nedeklarovanej práce bude
vždy potrebná kombinácia opatrení zohľadňujúcich tri typy okolností („tlak“, „príležitosť“ a „racionalizácia“), ktoré spôsobujú, že podnik alebo

14

RIEŠENIE NEDEKLAROVANEJ PRÁCE V ODVETVÍ STAVEBNÍCTVA

jednotlivec využívajú nedeklarovanú práci. Tu je
potrebné rozlíšiť medzi riešením problému nedeklarovanej práce v činnostiach medzi podnikmi
(B2B) a v činnostiach medzi podnikom a spotrebiteľom (B2C). V tomto smere bude potrebné prijať
opatrenia tak na európskej, ako aj na národnej
úrovni.
V uplynulom desaťročí nadobudla nedeklarovaná
práca v belgickom stavebníctve výrazný nadnárodný rozmer. Počet prichádzajúcich vyslaných
pracovníkov a samozamestnaných osôb v belgickom stavebníctve prudko vzrástol. Využívanie
takýchto pracovníkov ale tiež vedie k ich zneužívaniu. Monitoring a riešenie prípadov zneužívania
zo strany inšpektorátov práce však sťažuje potreba účinnej cezhraničnej spolupráce. V každom
prípade však dochádza k stupňovaniu boja proti
cezhraničným sociálnym podvodom a nedeklarovanej práci. Napríklad ustanovenia Smernice
(EÚ) 2018/957 museli byť transponované do
vnútroštátnej legislatívy do 30. júla 2020. Znamená to, že relevantné inšpektoráty práce museli
vynaložiť nesmierne úsilie v druhej polovici roka
2020 aby informovali zainteresovaných (okrem
iného, prostredníctvom celonárodnej webstránky,
aktualizácie a prekladov odvetvových usmernení
a kontrolných zoznamov zverejnených Sociálnou
spravodajskou a vyšetrovacou službou (SIOD/
SIRS) a prostredníctvom takzvaných „prepado-

OBRÁZOK 1

Strategické opatrenia
TUWIC na transformovanie
nedeklarovanej práce
v stavebníctve na prácu
deklarovanú

RIEŠENIE
PROBLÉMU
NEDEKLAROVANEJ PRÁCE

NEPRIAME
KONTROLNÉ
MECHANIZMY

PRIAME
KONTROLNÉ
MECHANIZMY

ODRADZUJÚCE OPATRENIA
(„BIČ“)
ZLEPŠENÉ ODHAĽOVANIE
A POSTIHY

Identifikačné karty RO
Zodpovednosť dodávateľského
reťazca RO
Ohlásené kontroly BE
Hĺbková kontrola v dodávateľských
reťazcoch FR
Aplikácia na registráciu pracovného
času (pripravuje sa) ES
DURC (Jednotný dokument o
splnení odvodových povinností) IT
Dohody o cezhraničnej spolupráci
medzi paritnými sociálnymi
fondami IT
Regionálne dohody o spolupráci
medzi sociálnymi partnermi a
inšpektorátom práce IT
Proaktívna úloha paritného
sociálneho fondu v odvetví
stavebníctva (BUAK) AT

STIMULY
(„CUKOR“)
Vzdelávanie poskytnuté paritným
sociálnym fondom pre odvetvie
stavebníctva (Sociálny fond pre
pracovníkov v stavebníctve) RO
Pomáhať pracovníkom identifikovať
príležitosti (napr. úrad práce,
web portál) AT
Stimuly vo verejných súťažiach FR
Nadácia pre pracovníkov
v stavebníctve ES

ZNÍŽENIE ASYMETRIE
MEDZI FORMÁLNYMI
A NEFORMÁLNYMI
INŠTITÚCIAMI
Vzdelávanie štátnych príslušníkov
tretích krajín o pracovnoprávnej
legislatíve RO
Informačná kampaň BG
Informácie o pracovnom práve
pre pracovníkov na staveniskách
pre Olympijské hry 2024 v Paríži FR
Informačná kampaň o cene
nedeklarovanej práce AT
Informovanie a vzdelávanie
pracovníkov na staveniskách
pre Olympijské hry 2024 v Paríži
o ich právach FR
Propagácia dohôd o spolupráci
a memoránd o porozumení medzi
národnými sociálnymi partnermi
a štátnymi orgánmi FR
Spolupráca medzi BUAK
a štátnymi orgánmi AT

Zodpovednosť zadávateľov
v stavebníctve AT
Zodpovednosť za subdodávky
a obmedzenie subdodávok ES

vých kontrol“), pričom následne vykonali kontroly
u belgických dodávateľov využívajúcich vyslaných
pracovníkov, ako aj kontroly u zahraničných poskytovateľov služieb. Okrem toho, diskusia o revízii nariadenia o koordinácii systémov sociálneho
zabezpečenia stále prebieha. Lepšie preverenie
podmienok vysielania príslušnými verejnými

orgánmi pred vystavením formulára A1 je kľúčom
k riešeniu cezhraničných podvodov cez vysielanie
pracovníkov. Je tiež potrebné zlepšiť kontrolu
toho, či sú vo vysielajúcom členskom štáte odvody platené v správnej výške, najmä cez výmenu
informácií medzi príslušnými orgánmi v prijímajúcom a vysielajúcom členskom štáte. Okrem
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toho, zabezpečenie (účinnejšieho) uplatňovania
finančných postihov si vyžaduje cezhraničnú spoluprácu. V tomto ohľade bude nedávno zriadený
Európsky orgán práce (ELA) dôležitým partnerom
v boji proti cezhraničným sociálnym podvodom.
Veľká miera pozornosti, ktorá sa venuje otázke
„sociálneho dampingu“ cez vysielanie pracovníkov, niekedy vytvára dojem, že „vnútroštátna“
nedeklarovaná práca už problémom nie je. Stále
však predstavuje výzvu, ktorú by sme nemali a
nesmieme ignorovať. V skutočnosti bola nedeklarovaná práca realitou ešte skôr, než začal byť
sociálny damping cez vysielanie pracovníkov
horúcou témou diskusií. Výsledky prieskumov verejnej mienky (pozri posledný „Osobitný Eurobarometer 498 o nedeklarovanej práci“) a kontroly
inšpektorátov práce potvrdzujú, že nedeklarovaná
práca zostáva v belgickom stavebníctve realitou.
Podľa Národnej banky Belgicka pochádza približne jedna pätina bohatstva vytvoreného odvetvím
stavebníctva z činnosti čiernej ekonomiky. Uvedený odhad rozsahu nedeklarovanej práce je výrazne vyšší ako v iných odvetviach. Tento fenomén

Osobné kontroly na pracoviskách
majú zásadný význam. Musíme preto
zvýšiť počet inšpektorov práce.
Inšpektori by mali byť vybavení
modernými IKT nástrojmi a musia
byť zodpovedajúcim spôsobom
zaškolení.
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sa stále príliš často ospravedlňuje alebo bagatelizuje tým, že „nedeklarovaná práca je mazivom
pohybu ekonomiky“. Zdá sa, že v Belgicku je stále
kultúrne akceptovaná. To len zvýrazňuje mimoriadne dôležitú úlohu inšpektorátov a systému
trestnej justície. Koniec koncov, výkon práva nie
je možné ponechať na sociálnych partneroch,
lebo „samoregulácia“ bude vždy ťažká. Výskyt
prípadov porušenia predpisov zostáva veľmi vysoký, a to aj napriek skutočnosti, že inšpektoráty
práce sa na toto odvetvie zameriavajú už desaťročia. Preto nesmieme poľaviť z našej ostražitosti.
Práve z tohto dôvodu by sa prípadná aktualizácia
„Plánu pre férovú súťaž v odvetví stavebníctva“
nemala zamerať len na sociálny damping, ale
mala by vziať do úvahy aj nedeklarovanú prácu
čisto na národnej úrovni. Dalo by sa to zabezpečiť
výraznejším zapojením daňových inšpektorátov
do konzultačných a kontrolných činností. Inšpektoráty práce sú omnoho menej zapojené do boja
proti nedeklarovanej práci v činnostiach typu B2C
(podnik-spotrebiteľ). Daňové inšpektoráty v tejto
oblasti zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska pre-

verovania príjmov samostatne zárobkovo činných
pracovníkov a kontroly daňových priznaní k DPH
zo stavebnej činnosti.
Nedávne vyňatie práce na zmeny v stavebníctve a
súvisiacich odvetviach spod dane zo mzdy vyberanej zrážkou, spolu s takzvaným „znížením odvodových sadzieb“ predstavuje bezpochyby podstatnú úľavu pre odvetvie stavebníctva, ale aj výrazný
daňový náklad pre belgickú vládu. Tieto opatrenia
by za bežných okolností mali viesť k poklesu
nedeklarovanej práce a zvýšeniu počtu riadnych
pracovných miest. To nás vedie k postrehu, že
hodnotenie rozsahu a trendov nedeklarovanej
práce a snáh tento problém riešiť sa opiera skôr
o pocity, než o fakty. „Existuje pocit“, ako keby
sa rozsah nedeklarovanej práce znížil, „existuje
pocit“ ako keby zníženie daňových sadzieb spôsobilo zvýšenie počtu vnútroštátnych pracovníkov,
atď. V dôsledku toho vystáva naliehavá potreba
zlepšiť monitorovanie tohto fenoménu, vrátane
ex-ante a ex-post hodnotenia opatrení prijatých
na boj proti nemu, počnúc vyhodnotením „Plánu
pre férovú súťaž v odvetví stavebníctva“, vyhodnotením vyňatia práce na zmeny v stavebníctve
a súvisiacich odvetviach spod dane zo mzdy vyberanej zrážkou a vyhodnotením právnej úpravy
vedľajších úväzkov. Ako súčasť reformy inšpektorátov práce bolo prijaté rozhodnutie posilniť strategickú a koordinačnú úlohu SIOD/SIRS, okrem
iného aj zriadením vedeckého Centra poznatkov o
sociálnych podvodoch, ktorého cieľom je, okrem
iného, vypracovať na dôkazoch založenú stratégiu
boja proti sociálnym podvodom. Tejto iniciatíve je
treba zatlieskať.
Na záver, dalo by sa argumentovať, že neférová
súťaž v odvetví stavebníctva, ktorú spôsobujú niektorí aktéri tým, že neplatia odvody alebo platia
nižšie odvody a iné dane, bola do výraznej miery
zlegalizovaná atypickými formami zamestnávania (vysielanie, samozamestnanie v druhotnej
činnosti, vedľajšie úväzky, atď.). V dôsledku toho
absentujú rovnako spravodlivé podmienky pre
všetkých. Navyše, neexistujú dostatočné záruky
toho, že aktéri pôsobiaci v odvetví disponujú minimálne vyžadovanou odbornosťou. To je veľmi
nezdravá a neudržateľná situácia. Znamená, že
počet ľudí platiacich dane v Belgicku, ako aj ich
daňová základňa, klesajú. Preto je potrebné vynaložiť úsilie na zvýšenie pomeru zamestnaných
a samozamestnaných pracovníkov na belgických
stavbách, ktorí sú v Belgicku zdaňovaní „normálnym“ spôsobom.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z FRANCÚZSKA
Anouk Lavaure,
Generálne riaditeľstvo práce

Vo Francúzsku sa do projektu zapojili odborové
zväzy pracovníkov v stavebníctve a organizácie
zamestnávateľov v sektore verejných stavebných
diel. Na projekte sa zúčastnilo aj niekoľko organizácií a verejných orgánov napojených na výstavbu
infraštruktúry pre Olympijské hry 2024 v Paríži.
Generálne riaditeľstvo práce (Direction Générale
du Travail, DGT) koordinovalo francúzsku účasť,
s úzkym zapojením regionálneho riaditeľstva
pre podnikanie a zamestnanosť regiónu Ile-deFrance (Direccte), keďže väčšina olympijských
disciplín a objektov sa nachádza v oblasti Paríža.
Aktivity v rámci projektu vychádzali z iniciatívy sociálnych partnerov za podpory verejných orgánov.
Partneri projektu sa dohodli, že využijú konferenčné priestory projektu s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť a koordináciu medzi
francúzskymi sociálnymi partnermi v odvetví
stavebníctva a všetkými ostatnými inštitúciami,
orgánmi a organizáciami zapojenými vo výstavby
infraštruktúry pre parížsku olympiádu. Partneri
absolvovali niekoľko informačných a koordinačných stretnutí.
Cieľom úvodnej výmeny názorov partnerov bolo
identifikovať očakávania/výzvy jednotlivých zainteresovaných a existujúce iniciatívy, ako aj
zmapovať prvé kroky, ktoré je potrebné prijať.
Uskutočnilo sa aj informačno-diskusné stretnutie
k organizácii Olympijských hier 2012 v Londýne,
na ktorom bola prezentovaná účinná koordinácia
medzi britskými odborovými zväzmi stavebníctva,
Olympijským realizačným úradom (ODA) a Organizačným výborom londýnskych olympijských hier
(LOCOG). Táto koordinácia výrazne akcentovala
sociálne aspekty na pracoviskách, ako sú BOZP,
ubytovacie a pracovné podmienky, atď. Londýnske olympijské hry boli najbezpečnejšími hrami
v histórii – koeficient pracovných úrazov dosiahol
0,17 na 100 000 osobohodín, pričom žiaden z
úrazov nemal smrteľné následky. Zásady koordinácie boli zakotvené v dohode o spolupráci a
memorande o porozumení, ktoré podpísali všetci
partneri. V uvedených dohodách boli obsiahnuté
nasledovné ustanovenia:
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Zo skúseností vieme, že na veľkých staveniskách prinášajú silné väzby medzi sociálnymi partnermi,
úradmi, dodávateľmi a zadávateľmi stavebných prác reálne výsledky a dokážu predchádzať
nedeklarovanej práci a nehodám v celom subdodávateľskom reťazci.

•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečiť všetkým kvalitnú skúsenosť
z olympijských hier
Výchova, vzdelávanie a príprava
Zdravie, bezpečnosť a dobré pracovné
podmienky
Rovnosť, rôznorodosť a inklúzia
Podpora účinného príspevku odborov
Priama zamestnanosť
Členstvo v odboroch
Odmeňovanie a sociálne zabezpečenie

Na tom istom podujatí Belgická konfederácia
stavebníctva, ktorá zastupuje zamestnávateľov v
odvetví, prezentovala svoje aktivity zamerané na
identifikovanie neobvykle nízkych cenových ponúk
vo verejnom obstarávaní.
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Odborová federácia pracovníkov v stavebníctve a
drevárstve (BWI) na záver prezentovala tri konkrétne skúsenosti z činnosti inšpektorátov práce
na veľkých športových podujatiach.
• Kontroly inšpektorátu práce v spolupráci s
organizačným výborom Svetového pohára FIFA
2018 v Rusku, vrátane memoranda o porozumení podpísaného s výborom,
• Kontroly inšpektorátu práce v spolupráci s hlavným výborom pre realizáciu a organizáciu Svetového pohára FIFA 2022 v Katare, vrátane memoranda o porozumení podpísaného s výborom,
• Spoločné kontroly v rámci projektov VINCIQDVC v Katare (pozn. prekl. konzorcium poverené výstavbou športovísk) na báze Medzinárodnej rámcovej zmluvy (IFA).

Príklady najlepšej medzinárodnej praxe boli
veľmi užitočné a prakticky uplatniteľné aj pre
relevantné francúzske orgány, najmä pre orgán
zodpovedný za olympijské objekty (SOLIDEO), ako
aj pre francúzskych sociálnych partnerov v odvetví stavebníctva.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z BULHARSKA

Partneri projektu tiež diskutovali o potrebách
náboru pracovníkov pre verejné zákazky a výstavbu v regióne Ile-de-France (t. j. Paríž a okolie),
o rámcovej dohode o rozvoji zamestnanosti a
zručností na podporu podnikov v procese náboru
pracovníkov, o Sociálnej charte pre olympijské
hry, podpísanej francúzskymi medzirezortnými
sociálnymi partnermi a profesionálnymi organizáciami, ktorá venuje osobitnú pozornosť informovanosti a právam vysielaných pracovníkov, ako
aj o dohode medzi SOLIDEO a jej klientami.

Národní sociálni partneri v odvetví stavebníctva v
Bulharsku sa zhodujú, že nedeklarovaná práca je
vysoko problematická a že stavebníctvo je jedným
z najhoršie postihnutých odvetví.

Všetci partneri sa dohodli na ďalšej spolupráci v
troch oblastiach:
• Úzke zapojenie všetkých realizátorov projektu
do účinného uplatňovania identifikovaných
príkladov najlepšej praxe,
• Pomoc poskytovaná verejným obstarávateľom,
zhotoviteľom a zadávateľom pri koncipovaní
výziev/ponúk vo verejnom obstarávaní a pri stanovení pravidiel pre hodnotenie platných ponúk
uchádzačov (v súlade s nástrojmi vypracovanými Belgickou konfederáciou zamestnávateľov v
stavebníctve),
• Zlepšovanie informačných nástrojov pre pracovníkov a podniky o ich právach a povinnostiach pred prijatím pracovníkov a počas realizácie stavebných prác, inšpirované viacjazyčnou
webstránkou www.constructionworkers.eu.12
V priebehu diskusií boli nastolené rôzne potreby:
• Zlepšiť udržateľné verejné obstarávanie,
• Podporiť rozvoj a implementáciu procesu na
podporu vzájomného prepojenia medzi zainteresovanými na báze „integrovaného“ prístupu,
vrátane vzdelávania, informovanosti, splnenia
predpísaných náležitostí, atď.,
• Identifikovať ďalšie prípady najlepšej praxe a
existujúce nástroje na zabezpečenie prístupu
na staveniská,
• Prípadne ustanoviť „sociálneho koordinátora
pre ubytovanie vysielaných pracovníkov“.

Vanya Tividosheva

Bulharské celoštátne iniciatívy v oblasti nedeklarovanej práce v stavebníctve majú za cieľ
posilniť tripartitný dialóg, uľahčiť diskusie medzi
sociálnymi partnermi a štátnymi orgánmi a identifikovať (nové) riešenia problému nedeklarovanej
práce v odvetví.
Kľúčovými národnými odvetvovými partnermi
boli:
• odbory: Federácia pracovníkov v stavebníctve,
priemysle a vodohospodárstve – Podkrepa
(FCIW PODKREPA) a Federácia nezávislých
odborov v stavebníctve (FITUC),
• Bulharská stavebná komora (BCC),
federácia zamestnávateľov v stavebníctve,
• Výkonná agentúra generálneho
inšpektorátu práce.
Kľúčové podnikateľské organizácie, odbory a
štátne orgány spolupracovali na návrhu koncepcie národných podujatí, propagácii nástrojov EÚ
(Európska platforma boja proti nedeklarovanej
práci), ako aj na rozdelení zodpovedností a úloh
pri nachádzaní a implementácií riešení zameraných na riešenie problémov súvisiacich s nedeklarovanou prácou.
Národní sociálni partneri v odvetví stavebníctva
sa zaviazali spolupracovať a preukázali spoločný
záujem na výmene skúseností a odborných poznatkov v niekoľkých oblastiach intervencie:
• Zvyšovanie povedomia o dôležitosti potreby
riešiť problém nedeklarovanej práce
v stavebníctve,
• Výmena informácií o opatreniach prijatých
každou z organizácií zapojených do partnerstva,
• Podpora spoločných európskych hodnôt
pre dôstojnú prácu,
• Identifikovanie a návrh spoločných koncepcií
pre prijímanie spoločných opatrení, tak v rámci
projektových aktivít, ako aj v rámci následných
iniciatív.

12 Túto webstránku
spravuje EFBWW

19

Počas trvania projektu sa uskutočnili tri stretnutia sociálnych partnerov a dve stretnutia na národnej úrovni.
Na prvom stretnutí sociálnych partnerov, ktoré
sa uskutočnilo 23. apríla 2019, sociálni partneri
identifikovali nasledovné možné smery činnosti v
Bulharsku:

•

•
•

1. PREVENTÍVNE OPATRENIA na riešenie

problému nedeklarovanej práce v odvetví stavebníctva, ako napríklad vypracovanie informačných
materiálov a ich zverejnenie na webstránkach
sociálnych partnerov a šírenie cez sociálne siete
2. KONTROLNÉ OPATRENIA vo forme spoloč-

ných návštev stavenísk za účasti zástupcov Výkonnej agentúry generálneho inšpektorátu práce,
FCIW PODKREPA a FITUC.
3. LEGISLATÍVNE ZMENY, ako napríklad zme-

ny iniciované BCC a podporené FCIW PODKREPA
a FITUC.
Navrhované zmeny sa týkajú zákona o územnom
rozvoji. Bulharskí sociálni partneri v odvetví stavebníctva navrhujú, aby veľké stavebné projekty
(ako napríklad veľké bytové komplexy, verejné
budovy a hotely s kapacitou nad 100 hostí) mohli
stavať výhradne stavebné podniky zapísané do
Centrálneho profesijného registra staviteľov
(ktorý vedie Bulharská stavebná komora)
4. PROPAGAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ AKTIVITY

S cieľom posilniť spoluprácu bolo prijaté rozhodnutie vypracovať partnerské memorandum,
ktoré podpíšu národní sociálni partneri v odvetví
stavebníctva. Memorandum by malo obsahovať
osobitný článok týkajúci sa riešenia problému
nedeklarovanej práce v stavebníctve a malo by
jasne definovať úlohy a zodpovednosti každého z
partnerov.
Projektoví partneri TUWIC identifikovali mladých
študentov stavebných škôl (stredné školy a učilištia) ako cieľovú skupinu pre ich spoločné propagačné a komunikačné aktivity.
Študentom by boli poskytnuté informačné letáky
a prezentácia, ktoré vypracujú všetci partneri
projektu a ktoré budú zamerané na prevenciu a
zvyšovanie povedomia o nedeklarovanej práci v
stavebníctve. Realizácia by vyzerala nasledovne:
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•

BCC poskytne zoznam všetkých učňovských
a odborných škôl, na ktorých sa vzdelávajú
študenti v odbore stavebníctvo,
Všetci partneri si naplánujú návštevy učilíšť a
odborných škôl,
Partneri poskytnú všetky svoje informácie
materiály k nedeklarovanej práci v stavebníctve
externému expertovi, ktorý vypracuje zhrnutie
dostupných informácií a zosystematizuje ich
prezentáciu,
Bulharskí sociálni partneri v odvetví
stavebníctva a Výkonná agentúra generálneho
inšpektorátu práce následne validujú výstupy,
ktoré im poskytne externý expert.

Mladí ľudia vstupujúci na pracovný trh boli identifikovaní ako cieľová skupina. Informačné materiály by mali byť elektronické, vo forme videí
(YouTube, Vbox, Instagram). Kampaň bude tiež
aktívne propagovať existujúce NP materiály a platformy. Kampaň bude celoštátna a bude spustená
na stredných stavebných odborných školách a
učilištiach. FCIW, PODKREPA a FITUC vypracujú
scenár a materiály kampane. Výkonná agentúra generálneho inšpektorátu práce sa bude na
podujatiach zúčastňovať a pomôže pri posudzovaní materiálov.
Na druhom národnom stretnutí TUWIC partneri
prezentovali pripravené materiály, diskutovali
o nich a pokračovali v práci na realizácii aktivít
zameraných na špecifické cieľové skupiny.
Partneri podčiarkli potrebu zdieľať a využívať
najlepšie skúsenosti z praxe iných členských
štátov pri riešení problému nedeklarovanej práce.
Okrem toho navrhli aj prijatie spoločného európskeho prístupu k riešeniu tejto problematiky.
Národní partneri TUWIC sa zhodli, že propagácia
pre každú špecifickú cieľovú podskupinu by mala
byť diferencovaná, napríklad:
• e-materiály a sociálne médiá pre študentov,
• tlačené materiály (jednoduché letáky) pre
robotníkov,
• dodatočné informácie a aktivity zamerané
na zvyšovanie povedomia na učilištiach a
stredných odborných školách pre študentov
nad 16 rokov,
• stretnutia zo zamestnávateľmi
(členmi Bulharskej stavebnej komory),
• kampane cez sociálne médiá pre zadávateľov.
Partneri sa dohodli, že použijú ročný Národný
akčný plán zamestnanosti ako finančný nástroj na
realizáciu aktivít v strediskách odbornej prípravy

a na vypracovanie budúcich projektov k preventívnym opatreniam zameraným na riešenie problému nedeklarovanej práce.
Partneri sa tiež zhodli, že existujúcu národnú
kolektívnu zmluvu v odvetví stavebníctva je potrebné posilniť. Navrhli, aby sa v nej zdôraznila
potreba dôstojnej práce a aby sa jej pôsobnosť
rozšírila aj na iné odvetvia, ktoré majú priamy
vplyv na stavebníctvo, ako napríklad svetlo-technický, drevospracujúci a textilný priemysel.
AKTIVITY POČAS NÚDZOVÉHO STAVU
VYVOLANÉHO COVID-19

Počas trvania núdzového stavu vyvolaného pandémiou COVID-19 boli všetky školy v Bulharsku
zatvorené a vzdelávanie sa uskutočňovalo na
diaľku cez e-learning. V tomto kontexte museli
svoje aktivity prispôsobiť aj bulharskí sociálni partneri a boli nútení zrušiť/odložiť fyzické
stretnutia v školách.

NÁSLEDNÉ AKTIVITY
A INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Informačná kampaň sa spustí akonáhle budú
zrušené obmedzenia v súvislosti s COVID-19.
Sociálni partneri sa zamerajú na študentov stavebných učilíšť a stredných odborných škôl a na
dospelých frekventantov v strediskách odbornej
prípravy. Kampaň bude obsahovať:
• prezentácie na učilištiach a odborných školách
na začiatku a konci školského roka 2020/21
(september 2020 a máj-jún 2021);
• prezentácie v strediskách odbornej prípravy pre
dospelých sa uskutočnia čo možno najskôr po
ich otvorení.
Prezentácia bude nahraná do elektronického
úložiska Ministerstva školstva a vedy ako voľne
dostupný nástroj pre tých učiteľov, ktorí ju budú
chcieť použiť.

Odbory a zamestnávateľské zväzy môžu spoločne zvyšovať povedomie o nedeklarovanej práci.
Ak o nej informujeme mladých stavebných robotníkov a študentov odborných škôl,
dokážeme zlepšiť informovanosť už v rannej fáze.
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PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z TALIANSKA
FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIl a ANCE

V Taliansku predstavuje „nelegálna ekonomika“
pohromu z hľadiska deformácie pracovného trhu
a výpadku štátnych príjmov, čo vedie k nižším
mzdám a horším pracovným podmienkam. Posledné výskumy ukazujú, že nelegálna ekonomika predstavuje 210 miliárd eur, čo je 12,4 % HDP
Talianska, a týka sa 3,7 milióna pracovníkov.
Kontroly vykonané inšpektorátmi práce v roku
2018 (kedy bolo skontrolovaných 144 163 podnikov) odhalili 42 306 pracovníkov vykonávajúcich
nedeklarovanú prácu. V priemere je to jeden
nedeklarovaný pracovník na tri kontrolované podniky. Preto si boj proti nedeklarovanej práci vyžiadal podporu spolupráce medzi rôznymi aktérmi.
Problematikou nedeklarovanej práce v stavebníctve sa zaoberalo široké národné tripartitné
stretnutie, ktorého sa zúčastnili:
• sociálni partneri v odvetví stavebníctva
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
a ANCE)
• odvetvové paritné fondy v stavebníctve
(Národná komisia stavebných fondov – CNCE,
Národná komisia pre prevenciu úrazov, hygienu
a pracovné prostredie – CNCPT a Národný
orgán pre vzdelávanie a odbornú prípravu v
stavebníctve – FORMEDIL)
• Národný inšpektorát práce (INL)
• zástupcovia zamestnávateľských zväzov a
odborov v regiónoch Bari, Brescia, Caserta a
Macerata, ktorí prezentovali príklady ich
najlepšej praxe z ich regiónov.

Talianske osvedčenie DURC,
ktoré potvrdzuje, že stavebný
podnik má v správnej výške
zaplatené odvody do fondov
sociálneho zabezpečenia.
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Stretnutie zdôraznilo význam spolupráce pri potieraní nedeklarovanej práce a „zmluvného dampingu“, teda situácií, kedy podniky neuplatňujú
ustanovenia kolektívnych zmlúv pri predkladaní
ponúk do verejných súťaží na stavebné diela s
cieľom predložiť výrazne nižšie cenové ponuky.
Okrem toho, účastníci stretnutia podčiarkli dôležitosť bilaterálnych kontrolných a monitorovacích
systémov na staveniskách.
CNCE zohráva strategickú úlohu pri riešení problému cezhraničných sociálnych podvodov a zneužívania. Od roku 2008 podpísala rôzne medzinárodné bilaterálne dohody o vzájomnom uznávaní
s partnermi v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku a
Republike San Marino. V dohodách sa uvádza, že
uvedené krajiny uznávajú talianske paritné orgány
v situáciách, kedy sú pracovníci dočasne vyslaní z
Talianska do niektorej zo signatárskych krajín.
Spolupráca medzi sociálnymi partnermi v stavebníctve na národnej úrovni, vrátane podpory
paritných orgánov, je základným predpokladom
pre uzatváranie protokolov/dohôd.
Dobrým príkladom je zavedenie Jednotného potvrdenia o splnení odvodových povinností (DURC),
ktoré osvedčuje, že podnik si plní všetky daňové
a odvodové povinnosti. Predloženie DURC sa
vyžaduje od každého, kto sa chce zúčastniť na
verejnom obstarávaní, ako garancia zákonného
konania a ako nástroj boja proti nedeklarovanej
práci na pracovnom trhu. Potvrdenie spoločne
vystavuje Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (INPS), Národný inštitút poistenia proti
pracovným úrazom (INAIL) a Casse Edili (paritný
fond sociálneho zabezpečenia v stavebníctve).
Dôležitú úlohu tiež zohrávajú paritné orgány v
odvetví, menovite CNCPT (pre ochranu zdravia a
bezpečnosť) a FORMEDIL (pre vzdelávanie a odbornú prípravu).

Percento neregistrovaných pracovníkov v stavebníctve v súčasnosti pomaly klesá. Avšak
percento pracovníkov, ktorí sú krytí nesprávnou
kolektívnou zmluvou vzhľadom na prácu, ktorú
vykonávajú, zostáva vysoké. V snahe riešiť tento
(nový) fenomén sa sociálni partneri a verejné
orgány dohodli na zdieľaní dát s cieľom zlepšiť
monitoring and presadzovanie príslušných kolektívnych zmlúv. Na tento účel bolo tiež podpísané
memorandum o porozumení.
Nasleduje stručný popis protokolov v jednotlivých
regiónoch, zameraných na riešenie problému
nedeklarovanej práce v stavebníctve:
BARI: Dva protokoly majú za cieľ zabezpečiť

striktné presadzovania korektných kolektívnych
zmlúv. Každý týždeň musí každé stavenisko podať
informáciu o pracovníkoch, ktorí budú na stavenisku prítomní. Pracovníci prítomní na stavenisku
musia nosiť špeciálnu visačku obsahujúcu konkrétne informácie, ako ich meno a kvalifikáciu.
BRESCIA: Protokoly podpísali lokálni sociálni

partneri, miestny inšpektorát práce, miestne orgány (obecné a provinčné) a komory nezávislých
dodávateľov. Bola tiež vytvorená digitálna mapa
stavenísk. Tento systém zbiera a zdieľa dáta o
staveniskách na úrovni provincie. Dáta sú krížovo
overované, čo zlepšuje monitoring stavenísk.
CASERTA: Bol podpísaný protokol, ktorého cie-

ľom je prevencia a potláčanie organizovaného
zločinu v odvetví stavebníctva. Presadzovanie
práva sa zlepší vďaka systému predchádzajúceho overenia, napojeného na rozličné databázy o
podmienkach ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci, o pracovníkoch na staveniskách, ako aj o
zručnostiach a kvalifikáciách pracovníkov.
MACERATA: Bola podpísaná regionálna dohoda

o zriadení a testovaní IT systémov na detekciu
osôb oprávnených byť na staveniskách a na
posilnenie nástrojov na prevenciu kriminálnej
infiltrácie do verejných obstarávaní cez monitoring pracovných tokov. Okrem toho bol vytvorený
elektronický odznak pre stavebných robotníkov,
ktorý obsahuje detaily o nich identite, ich zamestnaneckej zmluve a iné osobné údaje.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
ZO ŠPANIELSKA
Národní partneri projektu:
CNC ako zástupca zamestnávateľov,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios
ako zástupca pracovníkov
a ITSS (Ministerstvo práce a sociálnej ekonomiky)

V nedávnych rokoch bolo v Španielsku prijatých
niekoľko opatrení, ktoré pomohli znížiť výskyt
pracovných úrazov a zlepšiť prevenciu v oblasti
ochrany zdravia, ako aj pracovné podmienky (vrátane miezd, pracovných podmienok, pracovného
času, atď.). Tieto úpravy tiež pomohli znížiť rozsah
nedeklarovanej práce v stavebníctve. Niektoré z
opatrení sú výsledkom procesu sociálneho dialógu, pričom mnohé z ich aspektov boli, resp. sú v
rámci EÚ bezprecedentné.
Španielski sociálni partneri v odvetví stavebníctva
(CNC, UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios)
celkovo uznávajú pozitívny prínos, ktorý má pre
reguláciu pracovného trhu Generálna národná
kolektívna zmluva pre odvetvie stavebníctva,
ktorá sa vzťahuje všeobecne na všetky stavebné
podniky a pracovníkov. Existencia jednotného
súboru pravidiel pre celé Španielsko a vytvorenie
jednotného regulačného rámca vyjednaného CNC
a UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios má
prospešný a stimulujúci vplyv na riadny rozvoj
pracovnoprávnych vzťahov v stavebníctve.
ZÁKON 32/2006 Z 18. OKTÓBRA O
SUBDODÁVKACH V ODVETVÍ STAVEBNÍCTVA

a jeho vykonávací predpis cez Kráľovský výnos
1109/2007 vyžaduje od podnikov, ktoré vykonávajú stavebné činnosti a ktoré sú zapojené do
subdodávateľského reťazca, aby boli zapísané
do Registra akreditovaných spoločnosti (REA).
Znamená to, že zamestnávateľ musí preukázať,
že má zamestnancov vyškolených v oblasti prevencie, ako aj materiálno-technické podmienky
pre výkon činnosti. Legislatíva tiež uvádza, že
všeobecne platí, že subdodávky sú obmedzené
na tri úrovne a že samozamestnaní pracovníci
nesmú svoje služby zadávať formou subdodávky
iným subjektom. Zákon tiež obsahuje špecifické
ustanovenie, podľa ktorého subdodávatelia nesmú poskytovať výlučne prácu. Cieľom je bojovať
proti nezákonným presunom pracovníkov. Španielsky zákon tiež ustanovuje, že 30 % pracovníkov musí byť zamestnaných v trvalom pracovnom
pomere. S cieľom zlepšiť kontrolu zákon tiež
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vyžaduje vedenie transparentného denníka subdodávok. Tento dokument, ktorý musí byť vždy k
dispozícii na stavenisku, okrem iného obsahuje
podrobné informácie o subdodávkach realizovaných na danom stavenisku subdodávateľmi a samozamestnanými pracovníkmi, v chronologickom
poradí od začiatku prác, úroveň ich subdodávky a
spoločnosť, pre ktorú subdodávku robia, povahu
ich zmluvy a osobu zodpovednú za organizáciu a
riadenie každého zo subdodávateľov.
Španielsky paritný orgán pre odvetvie stavebníctva, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN – NADÁCIA PRE PRACOVNÍKOV
V STAVEBNÍCTVE (FLC), spustil online nástroj

pod názvom Gesinprec, ktorý môžu stavebné
podniky používať na komplexné riadenie prevencie. Táto bezplatná podporná aplikácia umožňuje
podnikom nahrať si dokumentáciu o odvodoch
do fondov sociálneho zabezpečenia, čo im uľahčí
kontrolu toho, či si subdodávatelia plnia svoje
povinnosti.

Španielska profesijná karta stavebného pracovníka (TPC) je odvetvový nástroj, ktorý je úzko prepojený na školenia BOZP pre všetkých pracovníkov
v odvetví. TPC môže tiež obsahovať informácie
o ďalšom vzdelávaní, odborných kvalifikáciách a
skúsenostiach pracovníka. Kartu vydáva FLC.
Ako bipartitný orgán vytvorený v roku 1992 signatármi Generálnej národnej kolektívnej zmluvy pre
odvetvie stavebníctva, FLC zohráva kľúčovú úlohu
v poskytovaní zdrojov, ktoré podniky a pracovníci
potrebujú, aby si zvyšovali odbornosť a boli lepšie chránení a kvalifikovaní a aby sa zlepšili ich
vyhliadky do budúcnosti. Oblasť jeho pôsobnosti
pokrýva prevenciu rizík na pracovisku, odborné
vzdelávanie a aktivity súvisiace so zamestnávaním, berúc do úvahy možnosti, ktoré ponúka
inovácia, nové technológie a udržateľnosť rozvoja
tohto dynamického odvetvia.
Tiež je potrebné spomenúť nedávne vyjednávanie,
výsledkom ktorého je, že požiadavka na vedenie
záznamov o každom pracovnom dni pracovníka, bola zahrnutá do 6. Generálnej dohody pre
odvetvie stavebníctva, v súlade s novým znením
článku 34.9 Zákonníka práce podľa Kráľovského
výnosu 8/2019 o naliehavých opatreniach sociálnej ochrany a o boji proti neistote v zamestnaní z
hľadiska pracovnej doby.
FLC momentálne pracuje na nástroji na každodenné zaznamenávanie odpracovaných hodín,
ktorý uľahčí dodržiavanie predpisov.

Španielska profesijná karta,
ktorú vystavuje španielsky Fond
práce v stavebníctve. Karta obsahuje
cenné informácie o odbornej
kvalifikácii stavebných pracovníkov.
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V neposlednom rade je potrebné uviesť, že španielsky INŠPEKTORÁT PRÁCE A SOCIÁLNEHO
ZABEZPEČENIA má všeobecnú kompetenciu,
čo znamená, že jeho právomoc sledovať súlad s
predpismi a kolektívnymi zmluvami sa vzťahuje aj
na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, BOZP, sociálneho zabezpečenia, zamestnávania a pracovných podmienok cudzích štátnych príslušníkov.
Stavebníctvo je pre Inšpektorát práce a sociálneho zabezpečenia prioritným odvetvím: v roku
2018 vykonal inšpektorát 17,47 % zo všetkých
svojich kontrol práve v stavebných podnikoch.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z RUMUNSKA
Dacian Micu,
Riaditeľ ľudských zdrojov, HIDROCONSTRUCTIA SA, ustanovený sociálnymi partnermi za národného expert pre projekt.

Špecifickou charakteristikou rumunského stavebníctva je, že trh práce je čiastočne regulovaný
kolektívnou zmluvou. Bohužiaľ, táto zmluva už
nie je všeobecne záväzná, pričom je nedostatočne
monitorovaná a presadzovaná. To má negatívne
dopady na imidž odvetvia a predstavuje jednu z
najväčších prekážok pre prilákanie nových
pracovníkov.
Hlavným problémom rumunského stavebníctva
je odliv zručností a mozgov. Medzi rokmi 2009
a 2017 krajinu opustilo vyše 260 000 stavebných
pracovníkov, kvalifikovaných aj nekvalifikovaných,
v snahe nájsť lepšie platenú prácu v západnej
Európe. V dôsledku toho sa deficit pracovnej sily v
rumunskom stavebníctve pohybuje okolo 200 000
pracovníkov.

Hlavnými príčinami nedeklarovanej práce v rumunskom stavebníctve sú náklady, absencia
sociálnych hodnôt, nízke povedomie a typické črty
tohto odvetvia (zložitosť, zneužívanie subdodávok,
dočasné činnosti a migranti ako zraniteľná
skupina).
Rumunská vláda sa rozhodla uplatňovať dvojcestnú stratégiu. Na jednej strane, národné orgány
práce spustili niekoľko kontrolných kampaní
zameraných na odvetvie stavebníctva. Na druhej
strane, vláda predstavila fiškálne a rozpočtové
opatrenia s cieľom zabrániť výraznému odlivu
stavebných spoločností z trhu. Nová legislatíva
stanovuje minimálnu hrubú mzdu vo výške 3 000
RON mesačne (približne 615 EUR) na celoštátnej
úrovni pre celé odvetvie stavebníctva, v porovnaní
so všeobecným priemerom na úrovni 2 080 RON.
Kombináciou týchto dvoch opatrení došlo k nárastu novo registrovaných pracovníkov o 13 000.
Je veľmi pravdepodobné, že to bolo v dôsledku
presunov z režimu nedeklarovanej práce do režimu legálnej zamestnanosti.

Podľa oficiálnych štatistík sa v priemere 30 % všetkej
nenahlásenej práce týka opráv alebo rekonštrukcií v domácnostiach.
Hlavným dôvodom je želanie objednávateľov znížiť cenu služieb a tovarov.
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Rumunskí sociálni partneri v odvetví stavebníctva
sa zhodujú, že najúčinnejší spôsob, ako znížiť
objem nedeklarovanej práce v stavebníctve, vedie
cez uplatňovanie koherentných dlhodobých a udržateľných politík v oblasti verejných investícií. To
by vytvorilo predvídateľné prostredie, v ktorom by
podniky dokázali prijímať pracovníkov do trvalého
pomeru pri vyšších mzdách.

13 Verejná spoločnosť
poverená autonómnou
správou zákonom
daných kompetencií.
Slúži tiež ako inštitúcia pre sociálnych
partnerov v odvetví
stavebníctva a zohráva
dôležitú úlohu pri presadzovaní legislatívy v
oblasti boja proti nezákonným činnostiam
v tomto odvetví.

Sociálni partneri v rumunskom stavebníctve
identifikovali nasledujúce najlepšie spôsoby riešenia problému nedeklarovanej práce v odvetví:
• Vzdelávacie a informačné kampane pre
pracovníkov a zamestnávateľov (za účasti
všetkých sociálnych partnerov), vrátane letákov
v rumunčine, angličtine a iných jazykoch
• Spolupráca medzi podnikmi a sociálnymi
partnermi pri vzdelávaní pracovníkov
v oblastiach súvisiacich s bojom proti
nedeklarovanej práci, zdôrazňujúc výhody pre
pracovníkov a ich rodiny
• Presviedčanie pracovníkov, aby vstúpili
do Sociálneho fondu pre pracovníkov v
stavebníctve (CSC) prostredníctvom vzdelávania
a zvyšovania povedomia o výhodách členstva.
• Preklad relevantnej legislatívy pre migrantov
(najmä z krajín mimo EÚ) zamestnaných v
Rumunsku.
Sociálni partneri v rumunskom stavebníctve sú
celkovo priaznivo naklonení špecifickým odvetvovým riešeniam, menovite:
• povinný preukaz sociálneho poistenia pre
všetkých pracovníkov v stavebníctve, a
• špecifické legislatívne opatrenia na podporu
zodpovedných dodávateľských reťazcov.

PRÍKLADY
NAJLEPŠEJ PRAXE
Z RAKÚSKA
Margarita Glaser,
Rakúsky fond pre nároky stavebných pracovníkov
na dovolenku a odstupné (Bauarbeiter-Urlaubsund Abfertigungskasse, BUAK13)

V posledných rokoch bola úspešne zavedená celá
séria opatrení na zníženie výskytu nedeklarovanej
práce v rakúskom stavebníctve. Nedeklarovaná
práca, v tom najširšom zmysle slova, nevyvoláva
len negatívne makroekonomické efekty, ale stavia
jednotlivých pracovníkov do výrazne nevýhodnej
pozície. Napríklad, podvodné fiktívne registrácie
môžu významne znížiť nároky pracovníkov na
dávky v prípade ich nezamestnanosti, choroby,
dovolenky alebo odchodu do dôchodku. Makroekonomický dopad znížených príjmov odvodov
do fondov sociálneho zabezpečenia a prípadné
zvýšené platby jednotlivým pracovníkom vo forme
dávok v nezamestnanosti alebo dôchodkov majú
vplyv na všetkých daňových poplatníkov.
Od nadobudnutia účinnosti zákona o potieraní
mzdového a sociálneho dampingu dňa 1. mája
2011 je BUAK oprávnený vykonávať kontroly na
staveniskách a dávať podnety na príslušné okresné správne orgány v prípade nízkeho mzdového
ohodnotenia pracovníkov. Účelom uvedeného
zákona je zabezpečiť rovnaké podmienky na
pracovnom trhu a rovnaké mzdové podmienky
tak pre rakúskych, ako aj zahraničných pracovníkov. Mzdy pod zákonným minimom nie sú len
vecou občianskeho práva, ale aj trestný čin podľa
správneho práva. BUAK momentálne zamestnáva
34 inšpektorov, ktorí vykonávajú kontroly na rakúskych staveniskách.
Databáza stavenísk, ktorú BUAK vytvoril v roku
2012, poskytuje rýchle a transparentné informácie o staveniskách v Rakúsku. V závislosti na
veľkosti staveniska zodpovedá za poskytovanie
informácií buď zadávateľ alebo zhotoviteľ vykonávajúci práce na stavenisku. Inšpektori z BUAK a
iných inštitúcií majú takto oveľa rýchlejší prístup
k informáciám o lokalitách a začiatku realizácie
stavebných projektov, aby mohli vykonávať kontroly stavenísk.
V nejednoznačných prípadoch má BUAK možnosť
predvolať pracovníkov na vypočutie s cieľom situáciu vysvetliť. Inšpektori priamo na stavenisku
kontrolujú, či boli pracovnoprávne vzťahy riadne
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nahlásené BUAK. Prostredníctvom cieleného
zberu a spracúvania týchto informácií BUAK priamo prispieva k prevencii sociálnych podvodov v
stavebníctve.
Od 1. januára 2018 majú zamestnávatelia povinnosť nahlasovať BUAK elektronicky informácie o
skutočnom mieste výkonu práce a o skutočnom
pracovnom čase pracovníkov na čiastočný úväzok. V stavebníctve nebývalo neobvyklé, že plné
úväzky sa nahlasovali ako čiastočné. Po zavedení
ohlasovacej povinnosti došlo k poklesu pracovníkov na čiastočný úväzok v stavebníctve takmer
o 40 %. Porušenie tejto ohlasovacej povinnosti
predstavuje správny delikt.
Zákon o zodpovednosti zadávateľov zaviedol do
Všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení
(ASVG) nové ustanovenie o zodpovednosti zadávateľov stavebných prác. Účelom nových ustanovení
o zodpovednosti zadávateľov je riešiť výpadok
príjmov z odvodov do fondov sociálneho zabezpečenia z titulu podvodného konania. Ak sa časť
plnenia zmluvy o dielo zadáva subdodávateľom,
obstarávateľ v zásade zodpovedá za povinnosť

zhotoviteľa platiť odvody do fondov sociálneho
zabezpečenia až do výšky 20 % zmluvnej ceny.
Možnosť vysielania pracovníkov v rámci EÚ však
priniesla nové formy obchádzania vnútroštátnej
legislatívy v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia, ktoré kompetentné orgány dokážu podchytiť omnoho ťažšie.
1. FIKTÍVNE VYSIELANIE PRACOVNÍKOV

Zamestnávateľ, ktorý chce vykonávať stavebné
práce v Rakúsku, ale nie je ochotný znášať vyššie
rakúske odvodové zaťaženie/vedľajšie mzdové
náklady, momentálne dokáže zákonným spôsobom obísť rakúsku legislatívu. Najbežnejším
riešením je, že si založí spoločnosť v zahraničí,
zaregistruje svojich pracovníkov v systéme sociálneho zabezpečenia „krajiny pôvodu“ a následne
ich vyšle do Rakúska. V najhoršom prípade sú
týmito zamestnancami aj rakúsky konateľ a zamestnanci s pobytom v Rakúsku, ktorí však nemajú žiadne prepojenie s krajinou pôvodu vysielajúcej spoločnosti, ktorá ich tam zaregistrovala

Zásadnú úlohu v boji proti nedeklarovanej práci v stavebníctve zohrávajú odvetvové
paritné sociálne fondy, ktoré spoločne zriaďujú a riadia sociálni partneri. Preto potrebujeme
vo všetkých krajinách silné autonómne odvetvové pracovnoprávne vzťahy v stavebníctve.
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do fondov sociálneho zabezpečenia. Zamestnávateľ tak vie predložiť dokumenty PD A1 z krajiny
pôvodu aj v situácii, kedy by sa mala uplatňovať
rakúska legislatíva v oblasti práce a sociálneho
zabezpečenia.

Rakúske stavebné podniky v čelia súčasnosti
problému nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Podľa zástupcov zamestnávateľov sú niektoré
podniky dokonca ochotné vyplácať bonus pracovníkovi, ktorí odporučí iného pracovníka, ktorý je
následne prijatý do zamestnania.

2. NEHARMONIZOVANÉ

Účastníci národných stretnutí TUWIC sa zhodli,
že by bolo vhodné nájsť účinný spôsob, ako spojiť
zamestnávateľov a pracovníkov s cieľom a) uspokojiť dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch a b)
zabezpečiť, aby boli pracovníci za odvedenú prácu
riadne odmeňovaní v súlade s rakúskou pracovnoprávnou legislatívou. Jedným zo spôsobov, ako
to dosiahnuť, je vytvorenie platformy, napríklad
užívateľsky jednoduchej webstránky, cez ktorú
by mohli pracovníci a zamestnávatelia jednoducho komunikovať. Aby bola stránka čo najviac
prístupná, pracovníci aj zamestnávatelia musia
mať možnosť vytvoriť si na nej profil v priebehu
pár minút (napríklad jednoduchým zaškrtnutím
ponúkaných možností). Platforma by tiež mohla
využívať algoritmus na identifikovanie zhôd na
základe predvolených charakteristík, ako napríklad zručnosti/kvalifikácie, aktivita alebo miesto
práce. Na odstránenie jazykových problémov by
mala byť webstránka preložená do najbežnejšie
používaných jazykov.

PRAVIDLÁ VYSIELANIA

Významným problémom v kontexte vysielania
pracovníkov je, že súčasná Smernica o vysielaní
pracovníkov (ktorá vyjasňuje povolenú dĺžku vyslania pracovníka) nie je harmonizovaná s Nariadením o koordinácii č. 883/2004 (ktoré stanovuje
dĺžku času, počas ktorej zostáva vyslaný pracovník v systéme sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny). V dôsledku toho sú tieto pravidlá
ťažko zrozumiteľné nielen pre zamestnávateľov,
ale aj pre kontrolné orgány, čo spôsobuje problémy v praxi.
3. CEZHRANIČNÉ PRESADZOVANIE
ADMINISTRATÍVNYCH POKÚT

Implementácia Smernice č. 2014/67 v členských
štátoch má uľahčiť cezhraničné presadzovanie
administratívnych sankcií. Uvádza, že správne
priestupky musia byť postihované rovnako tak v
prípade vnútroštátnych, ako aj vysielajúcich spoločnosti, pričom vyžaduje účinné presadzovanie
sankcií (zvyčajne vo forme udelenia pokút) v rovnakej miere pre všetky hospodárske subjekty. To
sa však v súčasnosti nedeje.
BUAK zistil, že nedeklarovaná práca sa v najširšom zmysle najčastejšie spája s vysielaním pracovníkov z iných krajín EÚ. V roku 2019 dosiahol
výskyt prípadov nižšej než minimálnej mzdy zistených počas kontrol na staveniskách v Rakúsku
takmer 37 % všetkých vyslaných pracovníkov do
Rakúska. V prípade zamestnancov rakúskych
spoločností to bolo menej ako 1 %.
BUAK tiež zistil, že pracovníci, ktorí boli vyslaní
do Rakúska, následne často pracujú pre domáce
podniky. Vyslanie do Rakúska môže byť začiatkom ich integrácie do rakúskeho trhu práce.
Rakúski sociálni partneri v odvetví stavebníctva
skonštatovali, že existujúce národné schémy
sa pri riešení problému nedeklarovanej práce v
Rakúsku osvedčili. Aj keď ustanovenia vnútroštátnej legislatívy nedokážu predchádzať problémom
nedeklarovanej práce v súvislosti s vysielaním
pracovníkov, dokážu ich aspoň kontrolovať.
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VIAC INFORMAČNÝCH KAMPANÍ zameraných

na pracovníkov a zamestnávateľov by v týchto
dvoch skupinách pomohlo vybudovať povedomie
o vyššie uvedených negatívnych efektoch nedeklarovanej práce. Dá sa predpokladať, že väčšina
pracovníkov berie do úvahy len svoj momentálny
príjem (z deklarovanej aj nedeklarovanej práce),
zabúda však na negatíva nedeklarovanej práce,
ktoré sa prejavia v nižšej podpore v nezamestnanosti alebo nižších dôchodkoch. Ak si tieto nevýhody neuvedomujú, je málo pravdepodobné, že
budú protestovať proti nesprávnemu vykazovaniu
ich práce.
Pracovníci si musia uvedomiť, že z dlhodobého
hľadiska je v ich záujme, aby práca, ktorú vykonávajú, bola korektne nahlasovaná. Opäť, dôležité
je, aby boli tieto informácie dostupné v rodných
jazykoch pracovníkov. Individuálne výhody pre
zamestnávateľov je nutné eliminovať vhodnými
postihmi za nepravdivé nahlasovanie práce. Tam,
kde postihy už existujú a sú dostatočné, by bolo
vhodné zvýrazniť ich existenciu v kampaniach
zameraných na zamestnávateľov.
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