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V ČEM SPOČÍVÁ PROBLÉM?

Přestože v Evropské unii (EU) neexistuje oficiální
definice nehlášené práce, chápe se jako

‚jakákoliv placená činnost, která je
zákonná, pokud jde o její povahu, avšak
není ohlášená orgánům veřejné moci,
s přihlédnutím k rozdílům v systému
regulace členských států‘.1

•
•
1		Sdělení Evropské
komise ‚Zintenzivnění
boje proti nehlášené
práci‘, str. 2 COM
(2007) 628

•

Tři hlavní důvody, proč nejsou placené činnosti
hlášeny orgánům veřejné moci, jsou:
snaha vyhnout se placení daně z příjmů,
daně z přidané hodnoty či jiných daní;
snaha vyhnout se platbě příspěvků
na sociální zabezpečení; a
snaha vyhnout se dodržování určitých pracovních
norem (např. minimální mzdy, maximálního
počtu hodin).

TENTO SOUBOR MATERIÁLŮ je výstupem evropské-

ho projektu s názvem ‚Řešení problematiky nehlášené
práce ve stavebnictví‘ (TUWIC). Tento projekt financovaný Evropskou unií se uskutečnil za účasti federací
zaměstnavatelů v odvětví stavebnictví, odborových
organizací a donucovacích orgánů ze sedmi zemí
(Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie,
Rumunsko a Španělsko).
S CÍLEM PROHLOUBIT POROZUMĚNÍ PROBLEMATICE
NEHLÁŠENÉ PRÁCE A ZPŮSOBŮ JEJÍHO POTÍRÁNÍ

je tato zpráva uspořádána následovně: ČÁST 1 se
zaměřuje na výskyt nehlášené práce ve stavebnictví a
související výzvy a ČÁST 2 pak obsahuje přehled opatření, která jsou přijímána s cílem řešit problematiku
nehlášené práce ve stavebnictví na národní úrovni
v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Francii, Itálii,
Rumunsku a Španělsku.
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Jednotlivé aspekty nehlášené práce mají proto na
starosti různé instituce. Dohled nad dodržováním
pracovněprávních předpisů obvykle vykonávají
inspektoráty práce, vyhýbání se daňovým povinnostem spadá pod finanční úřady a porušování
odvodových povinností a pojistné podvody řeší
orgány sociálního zabezpečení.
V některých zemích (Švédsko a Dánsko) mají
výlučnou pravomoc a odpovědnost ve vztahu k
zajištění souladu s platnými mzdovými a pracovními podmínkami odborové organizace. V jiných
zemích tuto odpovědnost sdílejí státní instituce a
odbory. Rovněž je třeba poznamenat, že v některých zemích mají sociální partneři v odvětví stavebnictví paritní instituce, které také mají sdílené
donucovací pravomoci v souladu s pravomocí
sociálních partnerů vyjednávat/uzavírat
kolektivní smlouvy.

Kdo se podílí
na nehlášené práci
ve stavebnictví?
•

Dopady
nehlášené práce

NEREGISTROVANÉ PODNIKY: většinou

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
a mikropodniky.
•

•

REGISTROVANÉ PODNIKY, které nehlásí

všechny své transakce nebo využívají neregistrované pracovní síly nebo nehlásí pracovní síly v
plném rozsahu (tj. část mzdy je vyplácena oficiálně a část neoficiálně, na ruku): tyto podniky
mohou také využívat FIKTIVNÍ SAMOSTATNĚ

•
•

VÝDĚLEČNOU ČINNOST.
•

Menší počet ÚČELOVĚ VYTVOŘENÝCH A
REGISTROVANÝCH PODNIKŮ, které nehlásí

svou podnikatelskou činnost (nebo ji nehlásí v
plném rozsahu). Tyto podniky často nevyvíjejí
skutečnou ekonomickou činnost, vystupují jako
společnosti dodávající pracovní síly a snaží se
manévrovat na hraně zákona a využívat jeho
mezery, aby se vyhnuly plnění zákonem stanovených povinností. V mnoha případech jde čistě o

•

SCHRÁNKOVÉ FIRMY.

•

•

Nehlášená práce ve svých různých formách má
dopad na nás na všechny. Zaměstnavatelé, kteří
aktivně využívají nehlášenou práci, znevýhodňují
podniky, pracovníky a veřejné služby, protože:
narušují spravedlivou hospodářskou soutěž,
což postihuje ekonomiku i obchod,
upírají pracovníkům potřebné pojištění,
ochranu, dávky a důchody,
vyhýbají se daňovým a odvodovým povinnostem,
což narušuje udržitelnost veřejných financí a
ohrožuje dostupnost základních služeb. Vede to
rovněž k nárůstu daní a příspěvků na sociální
zabezpečení pro podniky, které právní předpisy
dodržují,
vytvářejí tlak na snižování sociální úrovně,
kdy podniky dodržující právní předpisy nechtějí
nadále platit daně a odvody v důsledku praktik
uplatňovaných podniky, které zákony porušují,
vyvolávají potřebu investovat dodatečné finanční,
lidské a časové zdroje do prosazování právních
předpisů, což je také třeba zaplatit,
podkopávají důvěru v právo a řádné fungování
trhu práce.

European Platform
tackling undeclared work

FÉROVÁ PRÁCE,
FÉROVÁ HRA

ŘEKNĚTE NE
Logo kampaně
evropských sociálních partnerů
ve stavebnictví (EFBWW a FIEC)
pro boj proti nehlášené práci

NEHLÁŠENÉ PRÁCI
VE STAVEBNICTVÍ
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Řešení problému nehlášené
práce ve stavebnictví
vyžaduje společný přístup.
Odvětvoví sociální partneři,
tvůrci politiky a inspektoráty
práce musí spolupracovat.
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ČÁST 1

NEHLÁŠENÁ PRÁCE
VE STAVEBNICTVÍ
COLIN C. WILLIAMS Sheffield University Management School
WERNER BUELEN EFBWW

a státech se proto snahy řešit problém nehlášené
práce musí zaměřit na odvětví stavebnictví více
než v jiných.

Porovnání průzkumů Eurobarometr z let 2007,
2013 a 20192 (přičemž v každém z nich bylo provedeno více než 27 000 osobních pohovorů ve
všech členských státech EU) ukazuje, že evropské
stavebnictví se na nehlášené práci podílí ve stále
větší míře. V roce 2007 bylo ve stavebnictví 16 %
všech nehlášených pracovních míst, zatímco v
roce 2013 jejich podíl stoupl na 19 % a v roce
2019 na 21 %. V evropském stavebnictví je nyní
více než pětina všech nehlášených pracovních
míst.

Pokud jde o nákup nehlášeného zboží a služeb,
tabulka č. 3 ukazuje, že v roce 2019 v období 12
měsíců před průzkumem zboží a služby z nehlášené ekonomiky vědomě nakoupilo 10 % občanů
ve všech 28 zemích (v porovnání s 11 % v roce
2013 a 16 % v roce 2007). Ze všech nehlášených
nákupů se 30 % (29 % v roce 2013) týkalo oprav,
údržby a modernizace domácností.

Situace však není stejná ve všech regionech. V
roce 2019 byla v severských státech a ve střední a
východní Evropě téměř jedna třetina (30 %) všech
nehlášených pracovních míst právě ve stavebnictví v porovnání s pouhou pětinou (20 %) v západní
Evropě a každým sedmým pracovním místem
(15 %) v jižní Evropě. V každém případě však podíl
stavebnictví na nehlášené práci roste ve všech
evropských regionech.

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

Rozdíly mezi jednotlivými regiony EU se projevují i zde. Podíl občanů nakupujících nehlášené
opravárenské a údržbářské služby klesá ve všech
evropských regionech s výjimkou jižní Evropy, kde
mírně roste.
Ze všech nehlášených nákupů se 31 % týkalo
oprav a renovací ve střední, východní a jižní Evropě, 28 % v západní Evropě a 25 % v severských
zemích (viz tabulka č. 4).

Projevují se také významné rozdíly mezi jednotlivými státy. Zatímco v roce 2019 bylo na Slovensku
ve stavebnictví 45 % veškeré nehlášené práce,
v Bulharsku 41 %,v Estonsku 38 % a v Lotyšsku
36 %, v Itálii a Nizozemsku představoval její objem pouze 14 %, ve Španělsku 13 % a v Lucembursku 11 %. V některých evropských regionech

Opět platí značné rozdíly mezi jednotlivými státy.
V roce 2019 souviselo s opravami a renovací 44 %
veškerých nehlášených nákupů v Řecku, 42 % v
Bulharsku a 41 % na Slovensku, přičemž v Rakousku, Litvě a Portugalsku to bylo 22 %, v Německu a Rumunsku 19 % a ve Finsku 14   %.

2007

2013

2019

všech 28 zemí

16

19

21

severské země

27

24

30

západní Evropa

16

17

20

východní a střední Evropa

19

26

30

jižní Evropa

3

12

15

%

%

%

TABULKA Č. 1

Procento veškerých
nehlášených pracovních
míst ve stavebnictví
podle evropských regionů

Zdroj: Průzkumy Eurobarometr, 2007, 2013 a 2019
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Společné úsilí –
zásadní význam spolupráce
Ve většině evropských zemí je odpovědnost za
řešení fenoménu nehlášené práce rozdrobena
mezi různé orgány, které mají ve své kompetenci
dohled nad dodržováním daňového a pracovní
práva a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. Důsledkem této situace může být škatulkové
uvažování a absence potřebného koordinovaného
strategického přístupu. Podobně se také zapojení
sociálních partnerů v členských státech často
omezuje na vzájemnou výměnu informací a konzultace. V některých zemích však vnitrostátní
sociální partneři hrají aktivní roli.
Vzhledem k tomu, že nehlášená práce ve stavebnictví má své specifické rysy a prvky, vnitrostátní
sociální partneři by se měli aktivně podílet na
identifikaci výzev a hledání řešení. Navíc je velmi
žádoucí aktivně zapojit vnitrostátní sociální partnery do implementace a prosazování opatření
zaměřených na boj proti nehlášené práci. V uplynulých letech evropští sociální partneři v odvětví
stavebnictví mnohokrát zdůrazňovali potřebu
autonomních pracovněprávních vztahů ve stavebnictví na národní a regionální úrovni stejně jako
nutnost strukturované spolupráce s vnitrostátními orgány.
Holistický a odvětvový přístup vyžaduje společnou
a koordinovanou strategii, opatření v oblasti pracovního a daňového práva a předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a plné zapojení a spolupráci
sociálních partnerů a dalších dotčených osob.
Konečným cílem není pouze vymýtit nehlášenou

HLAVNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY POŘIZOVANÉ NA ČERNO

Opravy
a renovace v
domácnostech

Kadeřnické
a kosmetické
služby

Opravy
(např. mobilní
telefony, auta)

Úklid
nebo
žehlení

Nákup
potravin

DŮVOD NÁKUPU
Služba prokázaná příteli,
příbuznému nebo kolegovi

Nižší cena

Pomoc člověku
v nouzi

Zdroj: Zvláštní průzkum Eurobarometr 498 – „Nehlášená práce v Evropské unii”.
Terénní výzkum: 9/2019
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práci, ale převést ji na práci hlášenou, aniž by se
ztrácela ze zřetele potřeba postihovat zneužívání
či podvodné postupy, aby měly postihy odrazující
účinek. Nehlášená práce souvisí také s kulturními
zvyklostmi a způsoby chování, a proto je nutná i
důsledná dlouhodobá strategie. Znamená to ucelený politický přístup, a nikoliv rozdrobené praktiky, jako jsou právní předpisy přijímané ad hoc,
symbolické kontroly nebo vyhlašování amnestie.
V případě nově vznikajících podniků jsou opodstatněná dočasná usnadňující opatření (např.
osvobození od DPH, nižší daňové sazby a snížené
příspěvky na sociální zabezpečení). Účelem těchto opatření je usnadnit vznik nových podniků, a
proto by měla mít dočasnou povahu.

Ekonomika sdílení a možné
vazby na nehlášenou práci
ve stavebnictví
Evropská komise definuje ekonomiku sdílení
jako ekonomický systém, v němž jsou činnosti
usnadňovány platformami pro spolupráci, které
vytvářejí otevřený trh pro dočasné využívání zboží
nebo služeb často poskytovaných soukromými
osobami.
Stále častěji jsme svědky vzniku platformové
práce (pracovníků) ve stavebnictví, často v pododvětví údržby a oprav. V případě stavebnictví se
ekonomický model těchto platforem zakládá na
konkurenční výhodě získávané tlakem na snižování celkové ceny práce. Využíváním (často fiktivních) samostatně výdělečných osob stlačují tyto
platformy ceny tím, že za pracovní směny a přidělené úkoly platí podstatně méně, než je minimální
mzda nebo kolik stanoví kolektivní smlouvy vztahující se na pracovníky ve stavebnictví.
V ekonomice sdílení platí jasná dělicí čára, fyzicky
i jinak, mezi klientem, zprostředkovateli a těmi,
kdo vykonávají práci. Existuje také mnoho mlhavých pracovních poměrů a netransparentních
smluv o poskytování služeb. V konečném důsledku vzniká významné riziko, že ekonomika sdílení
se stane živnou půdou pro nehlášenou práci.
Aby se zabránilo fenoménu nehlášené práce a
fiktivní samostatně výdělečné činnosti ve stavebním sektoru v rámci ekonomiky sdílení, je
třeba přijmout specifická politická a donucovací
opatření. Důrazně se doporučuje povolit práci ve

stavebnictví na základě principů ekonomiky sdílení pouze za předpokladu, že všechny platformy a
zúčastnění aktéři budou preventivně a průběžně
sledováni z pohledu činností/služeb, které ve
stavebnictví poskytují.

Typické rysy
odvětví stavebnictví
Čtyři specifické rysy odvětví stavebnictví si zaslouží zvláštní pozornost: práce v dodavatelských
řetězcích, fragmentace práce, vysoká úroveň
mobility stavebních dělníků a ostrá konkurence
mezi stavebními firmami.
Většina stavebních činností ze své podstaty vyžaduje zapojení několika společností s různou specializací. Někdy tyto společnosti pracují postupně
jedna po druhé, jindy současně. Tyto specializované činnosti hlavní dodavatel tradičně zajišťuje
prostřednictvím subdodavatelů, kteří následně
práci a dodávky zadávají dalším dodavatelům.
Výsledkem je často dlouhý řetězec subdodavatelů
zahrnující mnoho společností. Hlavní nevýhodou
dlouhých subdodavatelských nebo dodavatelských řetězců je nedostatečná transparentnost a
odpovědnost.
Subdodávky ve stavebnictví sice mohou být nutné
v případe některých specializovaných činností,
případně jako záložní řešení při vyčerpání kapacit
hlavního dodavatele (které může mít různé příčiny), avšak celková efektivita nadměrně dlouhých
subdodavatelských/dodavatelských řetězců vyvolává velké pochybnosti. Vzhledem k nedostatečné
transparentnosti a odpovědnosti podniků bývá ve
stavebnictví často předmětem regulace otázka
odpovědnosti v subdodavatelských procesech.3
Odvětví stavebnictví se vyznačuje vysokým počtem pracovišť a množstvím mikropodniků, malých a středních podniků. Na takto FRAGMENTOVANÝCH TRZÍCH PRÁCE je mimořádně obtížné
sledovat a kontrolovat výskyt nehlášené práce.
Protože monitorovací kapacita státních institucí
(a odborů) je omezená, užitečnou pomůckou pro
účinné a efektivní monitorování trhu práce ve stavebnictví jsou inteligentní a inovativní (např. digitální) kontrolní nástroje. Prostřednictvím výměny
údajů (např. přiznání k DPH, stavebních povolení,
výkazů o příspěvcích na sociální zabezpečení) je
možné zpracovat data způsobem, který umožní
organizovat (cílené) kontroly.

Nabídka
nehlášené
práce
%

Z toho
opravy nebo
renovace
%

28 evropských zemí

3

21

východní a střední Evropa

2

30

Slovensko

3

45

Bulharsko

5

41

Lotyšsko

6

36

Rumunsko

2

33

Slovinsko

5

33

Chorvatsko

3

30

Litva

3

24

Česká republika

4

24

Polsko

1

23

Maďarsko

4

19

Estonsko

6

38

severské země

6

30

Švédsko

7

31

Dánsko

8

30

Finsko

3

21

západní Evropa

4

20

Francie

4

24

Belgie

6

24

Německo

3

21

Rakousko

4

20

Spojené království

1

20

Irsko

5

16

Nizozemsko

10

14

Lucembursko

7

11

jižní Evropa

3

15

Kypr

1

31

Portugalsko

3

30

Malta

1

21

Řecko

3

21

Itálie

3

14

Španělsko

4

13

Zdroj: Zvláštní průzkum
Eurobarometr o nehlášené práci
z roku 2019

TABULKA Č. 2

Nabídka
nehlášené práce:
procento ve
stavebnictví

3		https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2008/labourmarket/liability-insubcontractingprocesses-in-theeuropean-constructionsector
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V tomto ohledu jsou užitečným nástrojem průkazy sociálního pojištění určené ke zlepšení monitorovacích aktivit.4
Ve svém nedávném rozsudku (C-55/18) rozhodl
Soudní dvůr Evropské unie, že zaměstnavatelé
jsou povinni vést záznamy všech hodin odpracovaných jejich pracovníky každý den, aby se zajistil
soulad s pravidly pro maximální týdenní pracovní
dobu a dobu odpočinku. Tyto informace by mohly
být uváděny v průkazu sociálního pojištění.

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 tohoto důvodu byl
v roce 2019 zřízen
Evropský orgán pro
pracovní záležitosti.
8		Konkrétní příklad:
Nařízení EU, které
upravuje dočasná přeshraniční práva v oblasti
sociálního zabezpečení,
vychází z principu domovského státu, zatímco
směrnice EU, která se
týká dočasné mzdy a
pracovních podmínek
při přeshraniční práci,
vychází z pravidel hostitelské země.
9		https://www.kreo.net/
blog/why-areconstruction-profitmargins-so-low
10 Objevují se však i
argumenty, že podniky,
které prostě dodržují
předpisy, by neměly
dostávat žádné specifické (finanční) výhody.

snižováním nákladů práce. Je to jeden z hlavních
důvodů, proč se ve stavebnictví v tak vysoké míře
vyskytuje nehlášená práce a proč je třeba věnovat
zvláštní pozornost vyloučení mimořádně nízkých
nabídek.
Vzhledem k jednoznačné vazbě mezi nehlášenou
prací a mimořádně nízkými nabídkami v nabídkových řízeních je třeba zakotvit v pravidlech pro
veřejné soutěže povinná preventivní opatření k
vymýcení mimořádně nízkých cen.

Stavebnictví je bezpochyby jedním z nejmobilnějších odvětví ekonomiky. Při poskytování svých
služeb jsou stavební podniky a stavební dělníci
neustále v pohybu. Výrazná je také úroveň přeshraniční mobility.5 Počet vysílaných pracovníků
ve stavebnictví zůstává již několik let velmi vysoký. Jedním ze specifických trendů posledních let
je nárůst počtu pracovníků vysílaných dočasně
do více členských států.6 Vzhledem k přirozené
vazbě mezi nehlášenou prací a přeshraničním
vysíláním pracovníků je třeba věnovat zvláštní
pozornost fenoménu přeshraničních sociálních
podvodů a zneužívání v odvětví stavebnictví. Tato
forma nehlášené práce je velmi specifická, a
proto jsou nutné specializované nástroje pro
monitoring a kontrolu stejně jako specializované monitorovací instituce.7 Současná složitá
a v některých případech protichůdná evropská
legislativa8 nesmírně stěžuje implementaci a
prosazování ucelené politiky pro boj proti nehlášené práci v případě (dočasného) přeshraničního
zaměstnávání.

Využití úplné škály
politických pák
Stěžejním cílem je
• přeměnit práci v práci hlášenou, a tím
• vymýtit nehlášenou práci.
K tomuto účelu je k dispozici široká škála přímých
a nepřímých opatření v rámci přijatých politik.
PŘÍMÉ PŘÍSTUPY se zaměřují na snižování

nebo zvyšování nákladů a tím i zvyšování přínosů
plynoucích z provozování hlášených aktivit. Snižování nákladů souvisí s přímými finančními výhodami pro ty podniky, které mohou jednoznačně
prokázat, že dodržují právní předpisy.10 Zvyšování
nákladů se týká odrazujících finančních postihů
pro podniky, které zákony porušují a uchylují se k
nehlášené práci.
Vnímáme-li podniky ve stavebnictví, které využívají nehlášenou práci nebo o ní uvažují, jako racionální ekonomické aktéry, kteří dávají na misku
vah, zda jim takový přístup přinese více, než kolik
jsou očekávané náklady spojené s odhalením a
postihem, potom je cílem změnit poměr mezi
náklady a přínosy, který je základem pro jejich
rozhodování.

V porovnání s jinými odvětvími jsou ve stavebnictví poměrně nízké ziskové marže a panuje v něm
mimořádně silná konkurence. Stavební firmy často
v nabídkovém řízení nabízejí příliš nízké ceny a
očekávají, že jim zakázka přinese vyšší výdělky
přes ‚změny projektu‘.9 To vše vede k tvrdé cenové konkurenci, kde je možné zvyšovat marže

2007

2013

2019

EU

16

11

10

severské země

30

17

14

západní Evropa

18

10

9

východní a střední Evropa

17

11

10

jižní Evropa

9

12

13

%

%

%

Zdroj: Průzkumy Eurobarometr, 2007, 2013 a 2019
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TABULKA Č. 3

Procento občanů,
kteří nakupují nehlášené
služby v oblasti oprav
a údržby

Většina nástrojů politiky spočívá v odstrašujících
opatřeních, jejichž účelem je odradit podniky od
využívání nehlášené práce pod hrozbou trestů a
sankcí. Toho je jistě možné dosáhnout ukládáním vysokých pokut a tvrdých postihů těm, kteří
jsou přistiženi. Vedle pokut se v mnohých zemích
zavádějí inovativní formy sankcí, jako například
‚černé listiny‘, které provinilcům zakazují žádat o
příspěvky z veřejných programů podpory a ucházet se o veřejné zakázky, nebo iniciativy ‚označení
a zostuzení‘ viníků, kdy se zveřejňují jména těch,
kdo porušují předpisy.
Vysoké pokuty a tvrdé sankce jsou však mimořádně neúčinné, pokud se neuplatňují řádně.
Uplatňování znamená, že mají reálný účinek, tj.
že jde o skutečné pokuty a postihy. Příliš často
se stává, že probíhá jednoduše příliš malý počet
kontrol/inspekcí a jejich výsledkem nejsou žádné
pokuty ani sankce, protože rozhodnutí o jejich
uvalení je zrušeno v následném správním nebo
soudním řízení. V těchto případech jsou takzvané
odrazující pokuty a sankční nástroje falešným
řešením.
Náklady nehlášené práce je také možné navýšit
zvyšováním vnímané nebo skutečné pravděpodobnosti jejího odhalení (např. prostřednictvím
inspekcí na pracovišti, párovaní dat v IT systémech, iniciativ vybízejících k registraci pracovníků před započetím práce nebo v den nástupu do
práce, průkazů totožnosti na pracovišti, iniciativ
na koordinované sdílení dat mezi vládními orgány, společných inspekcí a využívání vzájemného
dohledu mezi firmami, např. přes vyhrazené
telefonické linky). Takové zaměření na zvyšování
nákladů nehlášené práce pomůže dosáhnout cíle
jejího vymýcení.
Bez takových nástrojů je více pravděpodobné, že
dodavatel usoudí, že přínosy nehlášené práce
převažují nad náklady, které ho čekají, když bude
přistižen.
Je třeba poznamenat, že účinný a efektivní postup vyžaduje kombinaci přímých opatření zaměřených na přeměnu nehlášené práce na hlášenou
a na vymýcení nehlášené práce. Tím je zajištěno,
že jsou nástroje pro prevenci, kontrolu a prosazování předpisů využívány optimálně.
Přímé přístupy lze rozdělit na pobídky a odrazující prostředky zaměřené na přeměnu a vymýcení
nehlášené práce na straně nabídky a na straně
poptávky. Týká se to vztahu mezi zadavatelem a
dodavatelem, kde dodavatel využívá nehlášenou

Nákup
nehlášeného
zboží nebo
služeb
%

Z toho
opravy nebo
renovace

28 evropských zemí

10

30

východní a střední Evropa

10

31

Bulharsko

17

42

Slovensko

12

41

Česká republika

16

34

Maďarsko

15

33

Polsko

5

32

Chorvatsko

18

28

Slovinsko

11

28

Estonsko

13

26

Lotyšsko

21

23

Litva

16

22

Rumunsko

7

19

západní Evropa

9

28

Spojené království

5

39

Irsko

14

35

Belgie

16

34

Francie

8

31

Nizozemsko

27

28

Lucembursko

13

24

Rakousko

12

22

Německo

7

19

jižní Evropa

13

31

Řecko

27

44

Malta

30

36

Španělsko

9

32

Itálie

12

28

Kypr

16

27

Portugalsko

16

22

severské země

14

25

Dánsko

16

36

Švédsko

13

24

Finsko

14

14

%

TABULKA Č. 4

Nákup zboží a
služeb v nehlášené
ekonomice: procento
z odvětví stavebnictví

Zdroj: Průzkum Eurobarometr
o nehlášené práci z roku 2019
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práci v reakci na poptávku zadavatele. Ve stavebnictví není možné řešit problém nehlášené
práce, pokud se přehlíží vztah mezi zadavatelem
a dodavatelem.
Na straně nabídky se jako pobídky a odrazující
opatření využívá usnadnění dodržování předpisů,
amnestie, systémy oznamování protispolečenské
činnosti, cílené kontroly, odrazující pokuty/postihy
a poradenské/podpůrné služby pro ty, kdo chtějí
přejít z nehlášené ekonomiky do světa hlášené
práce. Tyto pobídky a odrazující prostředky jsou
aktivní a jejich účelem je vynutit změnu.
Pozitivním nepřímým důsledkem stimulujících a
odrazujících opatření na straně nabídky je to, že
mohou povzbudit samoregulaci. S cílem vyhnout
se přímým opatřením by si aktéři mohli vypracovat vlastní nástroje, které zabrání zásahům
zvenčí. Obecně však platí, že samoregulace nepřichází automaticky. Nastane pouze tehdy, když
se má za to, že negativní opatření převažují na
nevýhodami/náklady samoregulace a ta je považována za méně škodlivý nástroj, nad kterým mají
zúčastněné strany kontrolu.
Na straně poptávky po nehlášené práci se pobídky a odrazující opatření zaměřují na ‚zadavatele‘
neboli soukromé osoby nebo subjekty, které by
mohly mít užitek z nižších koncových cen. Ve stavebnictví jsou zadavateli často (ale ne vždy) investoři stavebních projektů. V případě (soukromých)
opravárenských, údržbářských a rekonstrukčních
prací v domácnostech by mohli být zadavatelé
odměněni za to, že využívají hlášené zboží a služby (např. snížením základu daně z příjmů o cenu
zaplacenou za využití hlášených služeb, vystavováním poukazů, kterými spotřebitelé platí pouze
za část hodinové mzdy, přičemž zbytek hradí stát,
a využitím nepřímých daňových odpočtů). Stejný
přístup by se mohl uplatňovat vůči větším zadavatelům, kteří by dostali specifické pobídky.

11 Williams, C.C. (2017).
Developing a holistic
approach towards
undeclared work.
Evropská komise,
Brusel.
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Co se odstrašujících opatření týče, zadavatelé by
neměli být osvobozeni od odrazujících postihů.
Konec konců právě oni mají často prospěch z
nižších účtovaných cen. Zadavatelé mají navíc
větší kontrolu nad mechanismem cenových pák
(a proto za ně také nesou větší odpovědnost).
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NEPŘÍMÉ PŘÍSTUPY vycházejí z toho, že ob-

čané a stavební firmy nejsou jen racionálními
ekonomickými aktéry, kteří si jednoduše spočítají
náklady a přínosy. Jsou také sociálními aktéry,
kteří využívají nehlášenou práci, protože jejich
normy, hodnoty a přesvědčení nejsou sladěny se
zákony a předpisy, například v důsledku nedostatečné důvěry ve stát a v to, čeho se stát snaží
dosáhnout. Je velmi pravděpodobné, že příčinou
jsou velké objemy prostředků, které ve stavebnictví obíhají, omezený rozsah inspekcí a kontrol a
nelítostná konkurence mezi podniky.
Má-li takové sblížení nastat, je k tomu nutná dvojí
strategie. Na jedné straně se nepřímé přístupy
snaží změnit normy, hodnoty a přesvědčení ve
vztahu k akceptovatelnosti využívání nehlášené práce a přivést je do souladu se zákony a
předpisy (například prostřednictvím osvětových
kampaní a vzdělávacích iniciativ). Změnit normy,
hodnoty a přesvědčení však není jednoduché.
Vyžaduje to jasnou vizi, dlouhodobé odhodlání a
přesvědčivé argumenty. Navíc musí být velmi jasné, v čem spočívají výhody a že změna je nutná.
Obecně platí, že lidé spíše upřednostňují status
quo a nejsou ochotní akceptovat změny.
Tyto nepřímé politické přístupy by měly přivodit
také institucionální změnu. Může to znamenat
úpravu interních procesů formálních institucí,
vzdělávání a zvyšování odbornosti veřejných činitelů a snižování interní administrativní zátěže.
Tato opatření bezpochyby povedou k tomu, že
občané a podniky budou lépe vnímat procesní a
distributivní spravedlnost, a posílí tak důvěru ve
stát a jeho chod.
Panuje shoda podložená důkazy, že uplatňování
přímých i nepřímých opatření současně představuje nejúčinnější a nejefektivnější způsob, jak bojovat
proti nehlášené práci v odvětví stavebnictví.11

Aby byl na úrovni pracoviště
patrný konkrétní dopad, musíme
bezodkladně posílit kombinaci
preventivních, kontrolních a
donucovacích opatření určených
k řešení nehlášené práce
ve stavebnictví.
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ČÁST 2

PROJEKT EU „
ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
NEHLÁŠENÉ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ“
(TUWIC)
Cílem projektu TUWIC financovaného Evropskou unií bylo usnadnit implementaci uceleného přístupu
k nehlášené práci v odvětví stavebnictví. Projekt se uskutečnil v sedmi členských státech (Rakousko,
Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Rumunsko a Španělsko). V každé z těchto zemí odborové organizace
v odvětví stavebnictví, federace zaměstnavatelů a donucovací orgány společně pracovaly na celé škále
politických iniciativ, které pokrývaly úplné spektrum možných kroků zaměřených na řešení problematiky nehlášené práce ve stavebnictví. Tyto iniciativy shrnuje OBRÁZEK Č. 1 . Projekt TUWIC ukazuje,
čeho je možné dosáhnout prostřednictvím tripartitní spolupráce a jak mohou sociální partneři sehrát
vedoucí roli při přeměně nehlášené práce v práci hlášenou.
Vzhledem k tomu, že více než pětina (21  %) nehlášených pracovních míst v Evropě je právě ve stavebnictví, další využití politických iniciativ zpracovaných v rámci projektu TUWIC bude mít podstatný dopad na nehlášenou evropskou ekonomiku.

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z BELGIE
Frederic De Wispelaere,
KU Leuven

Na základě diskusního dokumentu bylo přijato
rozhodnutí vypracovat ‚přehled situace‘, pokud
jde o současný rozsah nehlášené práce v belgickém stavebním sektoru a opatření, která jsou
přijímána k řešení tohoto problému. Mimo to se
20. února 2020 konala celostátní konference na
toto téma.
Nehlášená práce zůstává každodenní realitou
belgické ekonomiky, a to nejen ve stavebnictví.
Vytváří nekalou konkurenci pro podniky, které
pravidla dodržují, a znamená také, že pracovníci
nepožívají výhod plynoucích ze sociálního zabezpečení a pracovních norem. Nehlášená práce též
znamená, že zadavatelé nemají žádnou záruku,
pokud jde o špatně odvedenou práci. V neposlední řadě způsobuje pokles rozpočtových příjmů
a podkopává tak systém financování sociálního
zabezpečení.
K řešení problému nehlášené práce bude vždy
potřebná kombinace různých opatření k zohlednění tří typů okolností (‚tlak‘, ‚příležitost‘ a
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‚racionalizace‘), které způsobují, že podnik nebo
jednotlivec se uchyluje k nehlášené práci. Zde
je třeba rozlišovat mezi řešením problému nehlášené práce ve vztazích mezi podniky (B2B)
a ve vztazích mezi podniky a spotřebiteli (B2C).
Současně bude nutné přijmout opatření jak na
evropské, tak na národní úrovni.
V uplynulém desetiletí nabyla nehlášená práce v
belgickém stavebnictví výrazný nadnárodní rozměr. Prudce stoupl počet vyslaných pracovníků a
osob samostatně výdělečně činných přicházejících do belgického stavebnictví. Využívání těchto
pracovníků však vedlo také k jejich zneužívání.
Avšak monitorování a řešení případů zneužívání
ze strany inspektorátů práce stěžuje potřeba
účinné přeshraniční spolupráce. V každém případě však dochází ke stupňování boje proti přeshraničním sociálním podvodům a nehlášené práci.
Například ustanovení směrnice (EU) 2018/957
měla být transponována do vnitrostátního práva
do 30. července 2020. Znamená to, že příslušné
inspektoráty práce čekalo v druhé polovině roku
2020 obrovské množství práce, aby informovaly
dotčené osoby (mimo jiné prostřednictvím celonárodní webové stránky, aktualizace a překladů
odvětvových pokynů a kontrolních seznamů
vydávaných Sociální zpravodajskou a vyšetřovací službou (SIOD/SIRS) a prostřednictvím tzv.
‚přepadových kontrol‘) a aby následně prováděly

OBRÁZEK Č. 1

Politická opatření z
projektu TUWIC zaměřená
na přeměnu nehlášené
práce ve stavebnictví
na práci hlášenou

ŘEŠENÍ
PROBLEMATIKY
NEHLÁŠENÉ
PRÁCE

NEPŘÍMÉ
KONTROLNÍ
MECHANISMY

PŘÍMÉ
KONTROLNÍ
MECHANISMY

ODRAZUJÍCÍ OPATŘENÍ
(‚BIČ ‘)
ZLEPŠENÉ ODHALOVÁNÍ
A POSTIHY

Průkazy totožnosti RO
Odpovědnost dodavatelského
řetězce RO

POBÍDKY
(‚CUKR‘)
Vzdělávání nabízené paritním
sociálním fondem pro odvětví
stavebnictví (Sociální fond
pracovníků ve stavebnictví) RO

SNÍŽENÍ ASYMETRIE
MEZI FORMÁLNÍMI
A NEFORMÁLNÍMI
INSTITUCEMI
Vzdělávání státních příslušníků
třetích zemí v oblasti pracovního
práva RO

Hlášené kontroly BE

Pomoc pro pracovníky při hledání
příležitostí (např. úřady práce,
webový portál) AT

Hloubkové kontroly
v dodavatelských řetězcích FR

Pobídky ve veřejných
nabídkových řízeních FR

Informace o pracovním právu
pro pracovníky na staveništích pro
Olympijské hry 2024 v Paříži FR

Aplikace pro zaznamenávání
pracovní doby (připravuje se) ES

Nadace pro pracovníky
ve stavebnictví ES

Informační kampaň o nákladech
nehlášené práce AT

DURC (jednotné potvrzení o splnění
odvodových povinností) IT
Dohody o přeshraniční spolupráci
mezi paritními sociálními fondy IT

Osvětová kampaň BG

Informování a vzdělávání
pracovníků na staveništích
pro Olympijské hry 2024 v Paříži
ohledně jejich práv FR

Regionální dohody o spolupráci
mezi sociálními partnery a
inspektoráty práce IT

Propagace dohod o spolupráci
a memorand o porozumění mezi
národními sociálními partnery
a státními orgány FR

Proaktivní role paritního sociálního
fondu v odvětví stavebnictví (BUAK)
AT

Spolupráce mezi fondem BUAK
a vnitrostátními orgány AT

Odpovědnost zadavatelů
ve stavebnictví AT
Odpovědnost za subdodávky
a omezení subdodávek ES

kontroly u belgických dodavatelů využívajících
vyslané pracovníky a také kontroly samotných
zahraničních poskytovatelů služeb. Kromě toho
stále probíhá diskuze o revizi nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Zásadní
význam v boji proti přeshraničním podvodům
uskutečňovaným přes vysílání pracovníků má

lepší prověřování podmínek vysílání příslušnými
veřejnými orgány před vystavením formuláře A1.
Je také potřeba zlepšit kontrolu správné výše
příspěvků na sociální zabezpečení ve vysílajícím
členském státě, zejména prostřednictvím výměny
informací mezi příslušnými orgány v přijímajícím
a vysílajícím členském státě. Kromě toho je nutná
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přeshraniční spolupráce k zajištění (účinnějšího)
uplatňování finančních postihů. V tomto ohledu
bude významným partnerem v boji proti přeshraničním sociálním podvodům nedávno zřízený
Evropský orgán pro pracovní záležitosti.
Velká míra pozornosti, která se věnuje otázce
‚sociálního dumpingu‘ přes vysílání pracovníků,
někdy vyvolává dojem, že ‚vnitrostátní‘ nehlášená
práce již není problém. Stále však představuje
výzvu, kterou bychom neměli a nesmíme přehlížet. Ve skutečnosti byla nehlášená práce realitou
ještě předtím, než se stal vysoce aktuálním tématem sociální dumping uskutečňovaný přes vysílání pracovníků. Výsledky průzkumů veřejného
mínění (viz poslední ‚Zvláštní Eurobarometr 498
o nehlášené práci‘) a kontroly ze strany inspektorátů práce potvrzují, že nehlášená práce zůstává
v belgickém stavebnictví realitou. Podle Belgické
národní banky přibližně jedna pětina bohatství
vytvořeného odvětvím stavebnictví pochází z šedé
ekonomiky. Tento odhad rozsahu nehlášené práce je podstatně vyšší než v jiných odvětvích. Je
to jev, který se stále příliš často omlouvá nebo

Kontroly na pracovištích
mají zásadní význam. Musíme
proto navýšit počet inspektorů práce.
Inspektoři by měli být vybaveni
moderními nástroji IKT a musí pro ně
být zajištěno odpovídající školení.
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zlehčuje s tím, že ‚nehlášená práce je mazivem
pohybu ekonomiky‘. Zdá se, že z hlediska belgické kultury je nehlášená práce stále přijatelná. To
jen zdůrazňuje zásadní význam inspektorátů a
trestního soudnictví. Výkon práva přece jen nelze ponechat na sociálních partnerech, protože
‚samoregulace‘ bude vždy obtížná. Počty případů porušení předpisů jsou stále velmi vysoké,
přestože se inspektoráty práce na toto odvětví
zaměřují již celá desetiletí. Proto nemůžeme a
nesmíme polevit v ostražitosti. Případná aktualizace ‚Plánu pro spravedlivou hospodářskou
soutěž ve stavebnictví‘ by se tedy neměla zaměřit
pouze na sociální dumping, ale měla by zohlednit
i čistě vnitrostátní nehlášenou práci. Toho by bylo
možné dosáhnout větším zapojením daňových inspektorátů do konzultací a kontrol. Inspektoráty
práce se na boji proti nehlášené práci v aktivitách
B2C podílejí mnohem méně. V této oblasti sehrávají významnou úlohu daňové inspektoráty, a to
z pohledu prověřování příjmů osob samostatně
výdělečně činných a kontroly daňových přiznání k
DPH ze stavební činnosti.

Nedávné vynětí práce na směny ve stavebnictví
a souvisejících odvětví z daně ze mzdy vybírané
srážkou spolu se snížením odvodových sazeb
představuje bezpochyby značnou daňovou úlevu
pro stavebnictví a tím také výrazný daňový náklad
pro belgický stát. Taková opatření by za běžných
okolností měla vést k poklesu nehlášené práce
a ke zvýšení počtu řádných pracovních míst. Přivádí to k závěru, že hodnocení rozsahu a trendů
nehlášené práce a snah řešit tento problém se až
příliš opírá o pocity spíše než o fakta. ‚Panuje pocit‘, že nehlášená práce poklesla, ‚panuje pocit‘,
že přesun daňového zatížení vede ke zvýšení počtu vnitrostátních pracovníků, atd. Vyvstává proto
naléhavá potřeba zlepšit monitorování tohoto
jevu včetně ex-ante a ex-post hodnocení opatření
přijímaných na boj proti němu, počínaje vyhodnocením ‚Plánu pro spravedlivou hospodářskou
soutěž ve stavebnictví‘, vynětí práce na směny
ve stavebnictví a souvisejících odvětví z daně ze
mzdy vybírané srážkou a rovněž zákonné úpravy
‚vedlejších úvazků‘. V rámci reformy inspektorátů
práce bylo přijato rozhodnutí posílit strategickou
a koordinační úlohu SIOD/SIRS, mimo jiné i zřízením vědeckého Centra poznatků o sociálních
podvodech, k jehož cílům patří zpracovat fakticky
podloženou strategii pro boj proti sociálním podvodům. Tuto iniciativu je třeba ocenit.
Na závěr by se dalo říct, že nekalou hospodářskou soutěž ve stavebnictví, vyvolanou některými
z aktérů tím, že neplatí žádné nebo nižší příspěvky na sociální zabezpečení nebo jiné daně, do
značné míry legalizovaly atypické formy zaměstnání (vysílání pracovníků, samostatná výdělečná
činnost ve vedlejší aktivitách, ‚vedlejší úvazky‘
atd.). Vedlo to k tomu, že neplatí stejné podmínky
pro všechny. Navíc nejsou dostatečné záruky, že
aktéři působící v tomto odvětví mají minimální
nezbytné odborné znalosti. Toto je velmi nezdravá, a proto neudržitelná situace. Znamená to, že
klesá počet osob platících v Belgii daně, a totéž
platí pro jejich daňový základ. Proto je třeba vynaložit úsilí na zvýšení poměru zaměstnaných a
samostatně výdělečně činných dělníků na belgických stavbách, kteří v Belgii podléhají ‚normálnímu‘ zdanění.

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z FRANCIE
Anouk Lavaure,
Generální ředitelství práce

Ve Francii se do projektu zapojily odborové svazy
pracovníků ve stavebnictví a organizace zaměstnavatelů v sektoru veřejných stavebních prací.
Projektu se zúčastnilo i několik organizací a
veřejných orgánů napojených na výstavbu infrastruktury pro Olympijské hry 2024 v Paříži.
Účast na francouzské straně koordinovalo Generální ředitelství práce (Direction Générale du
Travail, DGT) v úzké spolupráci s regionálním
ředitelstvím pro podnikání a zaměstnanost regionu Ile-de-France (Direccte), protože většina
olympijských aktivit a objektů je soustředěná v
oblasti Paříže. Aktivity v rámci projektu vycházely
z iniciativy sociálních partnerů za podpory veřejných orgánů.
Partneři projektu se dohodli, že využijí konferenční prostory projektu k vylepšení informovanosti a
koordinace mezi francouzskými sociálními partnery v odvětví stavebnictví a všemi institucemi,
orgány a organizacemi zapojenými do výstavby
infrastruktury pro pařížskou olympiádu. Konalo
se několik výměn názorů a koordinačních setkání
všech partnerů.
Proběhla úvodní výměna názorů s cílem identifikovat očekávání/výzvy jednotlivých aktérů a iniciativy, které již probíhají, a zmapovat také prvotní
kroky, které je třeba podniknout.
Uskutečnilo se informační a diskusní setkání k
organizaci londýnské olympiády v roce 2012, na
kterém byla prezentována účinná koordinace
mezi britskými odborovými svazy ve stavebnictví,
Olympijským realizačním úřadem (ODA) a Organizačním výborem londýnských olympijských
her (LOCOG). Tato koordinace kladla velký důraz
na sociální aspekty na pracovištích, např. BOZP,
ubytování, pracovní podmínky atd. Londýnské
olympijské hry byly nejbezpečnější olympiádou
v historii – míra úrazovosti byla 0,17 na 100 000
člověkohodin, přičemž žádný z úrazů nebyl smrtelný. Zásady koordinace byly zakotveny v dohodě
o spolupráci a memorandu o porozumění, které
podepsali všichni partneři. Dohody obsahovaly
následující ustanovení:
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Ze zkušenosti víme, že na velkých staveništích silné vazby mezi sociálními partnery,
úřady, dodavateli a zadavateli stavebních prací skutečně přinášejí výsledky a mohou
zabránit nehlášené práci a nehodám v celém subdodavatelském řetězci.

•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění kvalitního zážitku z olympiády
pro všechny
vzdělávání, odborná příprava a zaškolení
zdraví, bezpečnost a dobré pracovní podmínky
rovnost, rozmanitost a inkluze
usnadnění účinného příspěvků odborových
organizací
přímá zaměstnanost
členství v odborových organizacích
platy a dávky

V průběhu setkání Belgická konfederace stavebního průmyslu, která zastupuje zaměstnavatele v
tomto odvětví, prezentovala své aktivity zaměřené
na odhalování mimořádně nízkých cenových nabídek v nabídkových řízeních.
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Mezinárodní organizace pracovníků ve stavebnictví a dřevostavbě (BWI) na závěr představila
tři zkušenosti inspektorátů práce z činnosti na
velkých sportovních akcích:
• kontroly inspektorátu práce ve spolupráci s
Organizačním výborem Světového poháru FIFA
2018 v Rusku, včetně memoranda o porozumění podepsaného s výborem
• kontroly inspektorátu práce ve spolupráci s
Hlavním výborem pro realizaci a organizaci Světového poháru FIFA 2022 v Kataru, včetně memoranda o porozumění podepsaného s výborem
• společné kontroly v rámci projektů VINCI-QDVC
(pozn. překl.: konsorcium pověřené výstavbou
sportovišť) v Kataru na základě mezinárodní
rámcové dohody

Tyto mezinárodní příklady osvědčených postupů
byly užitečné, praktické a použitelné i pro příslušné francouzské orgány, zejména pro orgán
odpovědný za olympijské objekty (SOLIDEO) a pro
francouzské sociální partnery v odvětví stavebnictví.

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z BULHARSKA

Partneři projektu rovněž diskutovali o potřebách
náboru pracovníků pro veřejné zakázky a výstavbu v regionu Ile-de-France (tj. v aglomeraci Paříže), o rámcové dohodě o rozvoji zaměstnanosti a
dovedností na podporu podniků v procesu náboru
pracovníků, o Sociální chartě pro olympijské hry
podepsané francouzskými meziodvětvovými sociálními partnery a profesionálními organizacemi,
která věnuje zvláštní pozornost informovanosti a
právům vysílaných pracovníků, a také o dohodě
mezi SOLIDEO a každým z klientů.

Národní sociální partneři v bulharském odvětví
stavebnictví se shodují na tom, že nehlášená
práce je vysoce problematická a že stavebnictví je
jedním z nejvíce postižených odvětví.

Všichni partneři se dohodli na další spolupráci ve
třech oblastech:
• úzké zapojení všech vlastníků projektů do účinného uplatňování určených osvědčených postupů
• poskytování pomoci zadavatelům, zhotovitelům
a klientům při sestavování výzev/nabídek
pro nabídková řízení a při stanovení pravidel
pro hodnocení platných nabídek uchazečů (v
souladu s nástroji vypracovanými Belgickou
konfederací stavebního průmyslu)
• zlepšování informačních nástrojů pro pracovníky
a podniky, pokud jde o jejich práva a povinnosti
před přijetím pracovníků a v průběhu stavebních prací, inspirované vícejazyčnou webovou
stránkou www.constructionworkers.eu12
V průběhu diskuzí byly nastoleny různé potřeby:
• zlepšit aspekty udržitelnosti při zadávání
veřejných zakázek
• podpořit rozvoj a implementaci procesu na
podporu vzájemného propojení zúčastněných
stran na základě ‚integrovaného‘ přístupu
včetně odborné přípravy, informovanosti,
dodržení předepsaných náležitostí atd.
• najít další příklady osvědčených postupů a
existujících nástrojů k zabezpečení přístupu
na staveniště
• případně jmenovat ‚sociálního koordinátora
pro ubytování vysílaných pracovníků‘

Vanya Tividosheva

Bulharské celostátní iniciativy v oblasti nehlášené práce ve stavebnictví si kladou za cíl posílit
tripartitní dialog, usnadnit diskuze mezi sociálními partnery a státními orgány a identifikovat
(nová) řešení problematiky nehlášené práce ve
stavebnictví.
Klíčovými národními odvětvovými partnery byly:
• odbory: Federace pracovníků ve stavebnictví,
průmyslu a vodohospodářství– Podkrepa
(FCIW PODKREPA) a Federace nezávislých
odborů ve stavebnictví (FITUC)
• Bulharská stavební komora (BCC),
federace zaměstnavatelů ve stavebnictví
• Výkonná agentura generálního
inspektorátu práce
Klíčové podnikatelské organizace, odbory a státní
orgány se podílely na zpracování koncepce celostátních akcí, propagaci nástrojů EU (Evropská
platforma pro posílení spolupráce při řešení
problematiky nehlášené práce) a na rozdělení
odpovědností a úkolů při hledání a implementaci
řešení k překonání problémů spojených s nehlášenou prací.
Národní sociální partneři v odvětví stavebnictví se
zavázali spolupracovat a projevili společný zájem
na výměně zkušeností a odborných poznatků v
několika oblastech intervence:
• zvyšování povědomí o významu potřeby řešit
problém nehlášené práce ve stavebnictví
• výměna informací o opatřeních přijatých
každou z organizací zapojených do partnerství
• prosazování společných evropských hodnot
pro důstojnou práci
• stanovení a zpracování jednotných koncepcí pro
přijímání společných opatření, jak v rámci projektových aktivit, tak jako návazných iniciativ
Během realizace projektu se uskutečnila tři setkání sociálních partnerů a dvě celostátní akce.

12 Tyto webové stránky
spravuje EFBWW.
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Na prvním setkání sociálních partnerů, které
proběhlo 23. dubna 2019, sociální partneři identifikovali následující možné směry činnosti
v Bulharsku:
1. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ k řešení proble-

matiky nehlášené práce ve stavebnictví, např.
zpracování informačních materiálů a jejich zveřejnění na webových stránkách sociálních partnerů a šíření přes sociální sítě.
2. KONTROLNÍ OPATŘENÍ ve formě společných
návštěv na staveništích za účasti zástupců Výkonné agentury generálního inspektorátu práce,
FCIW PODKREPA a FITUC.
3. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, například změny,

k nimž dala podnět BCC a které podpořily FCIW
PODKREPA a FITUC.
Navrhované změny se týkají zákona o územním
rozvoji. Bulharští sociální partneři v odvětví stavebnictví navrhují, aby velké stavební projekty
(například velké bytové komplexy, veřejné budovy a hotely s kapacitou nad 100 hostů) mohly
realizovat výhradně stavební podniky zapsané v
Ústředním oborovém rejstříku stavebních podniků (který vede Bulharská stavební komora).
4. PROPAGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY

S cílem posílit spolupráci bylo přijato rozhodnutí
vypracovat partnerské memorandum, které podepíší národní sociální partneři v odvětví stavebnictví. Memorandum by mělo obsahovat zvláštní
článek týkající se řešení problematiky nehlášené
práce ve stavebnictví a mělo by jasně stanovit
úlohu a odpovědnost každého z partnerů.
Partneři projektu TUWIC určili studenty stavebních škol (středních škol a odborných učilišť) jako
cílovou skupinu pro své společné propagační a
komunikační aktivity.
Studenti by obdrželi informační leták a zúčastnili
se prezentace. Leták a prezentaci připraví všichni
partneři projektu společně a zaměří se na prevenci a zvyšování povědomí o nehlášené práci ve
stavebnictví. Realizace by probíhala následovně:
• BCC poskytne seznam všech učňovských a
odborných škol, které vychovávají studenty v
oboru stavebnictví.
• Všichni partneři uskuteční návštěvy učilišť a
odborných škol.
• Všichni partneři zašlou své materiály a
informace o nehlášené práci ve stavebnictví
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•

externímu expertu, který zpracuje shrnutí
dostupných informací. Uspořádá také
informace do prezentace.
Bulharští sociální partneři v odvětví
stavebnictví a Výkonná agentura generálního
inspektorátu práce ověří výstupy, které
poskytne externí expert.

Za cílovou skupinu byli označeni mladí lidé vstupující na trh práce. Informační materiály by měly
být elektronické a měly by využívat videa (YouTube, Vbox, Instagram). Kampaň bude také aktivně
propagovat existující materiály a platformy, které
se věnují nehlášené práci. Kampaň bude celostátní a bude spuštěna na středních odborných
školách a učilištích se stavebními obory. FCIW,
PODKREPA a FITUC zpracují scénáře a materiály
kampaně. Výkonná agentura generálního inspektorátu práce se bude účastnit akcí a pomůže s
posouzením materiálů.
Na druhém celostátním setkání v rámci projektu
TUWIC prezentovali partneři připravené materiály, diskutovali o nich a pokračovali v práci na
realizaci aktivit zaměřených na konkrétní cílové
skupiny.
Partneři zdůraznili potřebu sdílet a využívat při
řešení problémů spojených s nehlášenou prací
osvědčené postupy z praxe jiných členských států. Kromě toho navrhli přijetí společného evropského přístupu k řešení této problematiky.
Národní partneři projektu TUWIC se shodli na
tom, že propagace pro každou konkrétní cílovou
podskupinu by měla být diferencovaná, například:
• e-materiály a sociální média pro studenty
• tištěné materiály (jednoduché letáky)
pro dělníky
• doplňkové informace a osvětové aktivity
pro učiliště a střední odborné školy s učni a
studenty ve věku nad 16 let
• setkání ze zaměstnavateli (členy Bulharské
stavební komory)
• kampaně na sociálních sítích pro klienty
Partneři se dohodli, že využijí každoroční Národní
akční plán zaměstnanosti jako finanční nástroj
pro realizaci aktivit v zařízeních odborné přípravy
a pro zpracování budoucích projektů zaměřených
na prevenci nehlášené práce.
Partneři se rovněž shodli na tom, že je třeba
posílit stávající celostátní kolektivní smlouvu pro
stavebnictví. Navrhli zdůraznit aspekt důstojné
práce a rozšířit její působnost i na další odvětví,

která mají přímý dopad na stavebnictví, například
odvětví osvětlovací techniky a dřevozpracující a
textilní průmysl.
AKTIVITY V PRŮBĚHU NOUZOVÉHO
STAVU VYVOLANÉHO ONEMOCNĚNÍM
COVID-19

V průběhu nouzového stavu vyvolaného pandemií
onemocnění COVID-19 byly v Bulharsku zavřené
všechny školy a využívala se elektronická výuka. V
této situaci museli své aktivity přizpůsobit i bulharští sociální partneři a byli nuceni zrušit/odložit
fyzická setkání ve školách.

NÁSLEDNÉ AKTIVITY
A INFORMAČNÍ KAMPAŇ

Informační kampaň bude zahájena ihned po zrušení omezujících opatření zavedených v souvislosti s onemocněním COVID-19. Sociální partneři
se zaměří na studenty středních odborných škol
a žáky stavebních učilišť a na dospělé, kteří se v
nich vzdělávají. Kampaň bude zahrnovat:
• prezentace v učilištích a na odborných školách
na začátku a na konci školního roku 2020/21
(září 2020 a květen—červen 2021)
• prezentace v zařízeních odborné přípravy
pro dospělé co nejdříve poté, co budou znovu
otevřena
Prezentace bude nahrána do elektronického úložiště, které spravuje Ministerstvo školství a vědy,
a bude volně přístupná pro učitele, kteří ji budou
chtít použít.

Odborové svazy a zaměstnavatelé mohou společně zvýšit povědomí o nehlášené práci.
Pokud poučíme mladé stavební dělníky a studenty v rámci jejich vzdělávání a odborné přípravy,
můžeme zlepšit informovanost hned v rané fázi.
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PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z ITÁLIE
FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL a ANCE

V Itálii představuje „stínová ekonomika“ pohromu, a to jak z hlediska narušení trhu práce, tak z
pohledu výpadku státních příjmů, což vede ke snižování mezd a zhoršování pracovních podmínek.
Poslední výzkumy ukazují, že stínová ekonomika
představuje 210 miliard eur, což je 12,4 % HDP
Itálie, a týká se 3,7 milionu pracovníků.
Kontroly provedené v roce 2018 italskými inspektoráty práce (kdy bylo prověřeno 144 163 podniků)
odhalily 42 306 pracovníků vykonávajících nehlášenou práci. V průměru je to jeden nehlášený
pracovník na každé tři kontrolované podniky.
Proto si boj proti nehlášené práci vyžádal podporu spolupráce mezi jednotlivými aktéry.
Problematika nehlášené práce ve stavebnictví
byla předmětem širokého národního tripartitního
setkání, kterého se zúčastnili:
• sociální partneři v odvětví stavebnictví
(FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
a ANCE)
• odvětvové paritní fondy ve stavebnictví (Národní
komise stavebních fondů – CNCE, Národní
komise pro prevenci úrazů, hygienu a pracovní
prostředí – CNCPT a Národní orgán pro vzdělávání a odbornou přípravu ve stavebnictví –
FORMEDIL)
• Národní inspektorát práce (INL)
• zástupci organizací zaměstnavatelů a odborů
v regionech Bari, Brescia, Caserta a Macerata,
kteří prezentovali místní příklady osvědčených
postupů

Italské osvědčení DURC,
které potvrzuje, že stavební
podnik zaplatil ve správné
výši příspěvky na sociální
zabezpečení.
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Účastníci setkání zdůraznili význam spolupráce
při potírání nehlášené práce a „smluvního dumpingu“, kdy podniky neuplatňují příslušná ustanovení kolektivních smluv, když se ucházejí o stavební zakázky, aby mohly předložit výrazně nižší
cenové nabídky. Kromě toho účastníci poukázali
na význam bilaterálních kontrolních a monitorovacích systémů na staveništích.
CNCE sehrává strategickou roli při řešení problému přeshraničních sociálních podvodů a případů
zneužívání. Od roku 2008 podepsala různé mezinárodní bilaterální dohody o vzájemném uznávání
se svými protějšky v Německu, Rakousku, Francii a Republice San Marino. Dohody stanoví, že
signatářské země uznávají italské paritní orgány
v situacích, kdy jsou pracovníci dočasně vysláni
do některé z nich.
Pro uzavírání protokolů/dohod má zásadní význam spolupráce mezi sociálními partnery ve
stavebnictví na národní úrovni včetně podpory
paritních orgánů.
Dobrým příkladem je zavedení Jednotného potvrzení o splnění odvodových povinností (DURC),
které osvědčuje, že podnik plní všechny své povinnosti z hlediska platby příspěvků na sociální
zabezpečení, pojistného a daní. Potvrzení DURC
se vyžaduje od každého, kdo se chce zúčastnit
nabídkového řízení, jako záruka regulérnosti a
nástroj boje proti nehlášené práci na trhu práce.
Vystavují ho společně Národní institut sociálního
zabezpečení (INPS), Národní institut pro pojištění
proti pracovním úrazům (INAIL) a Casse Edili
(paritní fond sociálního zabezpečení ve stavebnictví). Důležitou roli hrají také paritní orgány pro
stavebnictví, a totiž CNCPT (ve vztahu k ochraně
zdraví a bezpečnosti) a FORMEDIL (v souvislosti
se vzděláváním a odbornou přípravou).

Procento nehlášených pracovníků ve stavebnictví
nyní pomalu klesá. Vysoké však zůstává procento
pracovníků, kteří jsou kryti nesprávnou kolektivní
smlouvou vzhledem k práci, kterou vykonávají.
Ve snaze řešit tento (nový) jev se sociální partneři
a veřejné orgány dohodli na sdílení dat s cílem
zlepšit monitorování a prosazování příslušných
kolektivních smluv. Za tímto účelem bylo podepsáno memorandum o porozumění.

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
ZE ŠPANĚLSKA

Následuje stručný popis protokolů z jednotlivých
regionů zaměřených na řešení problému nehlášené práce ve stavebnictví.

V posledních letech bylo ve Španělsku přijato
několik opatření, která pomohla snížit úrazovost
a zlepšit prevenci v oblasti ochrany zdraví a pracovní podmínky (včetně mezd, pracovních podmínek, pracovní doby atd.). Tyto úpravy také vedly ke
snížení rozsahu nehlášené práce ve stavebnictví.
Některá z opatření jsou výsledkem procesu sociálního dialogu a mnohé z jejich aspektů byly nebo
jsou v rámci EU bezprecedenční.

BARI: Dva protokoly mají za cíl zajistit striktní

uplatňování příslušných kolektivních smluv. Každý týden musí každé staveniště poskytnout informace o pracovnících, kteří budou na staveništi
přítomní. Pracovníci přítomní na staveništi musí
nosit speciální jmenovku, na které jsou uvedeny
konkrétní informace, jako jejich jméno a kvalifikace.
BRESCIA: Protokoly podepsali místní sociální

partneři, místní inspektorát práce, orgány místní
samosprávy (obecní a provinční) a komory nezávislých dodavatelů. Byla také vytvořena digitální
mapa stavenišť. Tento systém sbírá a sdílí údaje o
staveništích na úrovni provincie. Údaje se křížově
ověřují, takže se daří lépe monitorovat staveniště.
CASERTA: Byl podepsán protokol, jehož účelem

je prevence a potlačování organizovaného zločinu
ve stavebnictví. Lepší výkon práva umožňují systém předběžného ověřování napojený na různé
databáze s údaji o podmínkách ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci, o pracovnících na staveništích a o dovednostech a kvalifikaci pracovníků.
MACERATA: Byla podepsána regionální doho-

da o zřízení a testování IT systémů na zjišťování
přítomnosti oprávněných osob na staveništích a
k posílení nástrojů pro prevenci pronikání trestné
činnosti do veřejných zakázek přes monitorování pracovních toků. Kromě toho byla vytvořena
elektronická jmenovka pro stavební dělníky, která
zahrnuje informace o pracovnících, jejich pracovní smlouvě a další osobní údaje.

Zpracovali národní partneři projektu:
CNC jako zástupce zaměstnavatelů,
UGT-FICA, CCOO Construcción y Servicios
jako zástupce pracovníků
a ITSS (Ministerstvo práce a sociální ekonomiky)

Španělští sociální partneři v odvětví stavebnictví
(CNC, UGT-FICA/CCOO Construcción y Servicios)
celkově uznávají, že k regulaci trhu práce pozitivně přispívá Obecná národní kolektivní smlouva
pro odvětví stavebnictví, která se obecně vztahuje na všechny stavební podniky a pracovníky.
Existence jednotného souboru pravidel pro celé
Španělsko a vytvoření jednotného regulačního
rámce vyjednaného CNC a UGT-FICA/CCOO
Construcción y Servicios má kladný a stimulující
vliv na řádný rozvoj pracovněprávních vztahů ve
stavebnictví.
ZÁKON 32/2006 Z 18. ŘÍJNA O SUBDODÁVKÁCH V ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ a související

královský výnos 1109/2007 vyžadují od podniků,
které vykonávají stavební činnosti a jsou zapojené
do subdodavatelského řetězce, aby byly zapsané
v Rejstříku akreditovaných společností (REA).
Znamená to, že zaměstnavatel musí prokázat, že
jeho zaměstnanci byli vyškoleni v oblasti prevence a že má materiální podmínky pro výkon své
činnosti. Legislativa rovněž uvádí, že všeobecně
platí, že subdodávky jsou omezeny na tři úrovně a
že osoby samostatně výdělečné činné nesmí své
služby zadávat přes subdodávky dalším subjektům. Zákon též obsahuje specifické ustanovení,
podle kterého subdodavatelé nesmí poskytovat
výlučně pracovní síly. Cílem je bojovat proti nezákonným přesunům pracovníků. Španělský zákon
rovněž stanoví, že 30 % pracovníků musí být ve
stálém pracovním poměru. Za účelem zlepšení
kontroly zákon také vyžaduje zavedení transparentního Deníku subdodávek. Tento dokument,
který musí být neustále k dispozici na staveništi,
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mimo jiné obsahuje podrobné informace o subdodávkách realizovaných na daném staveništi
subdodavateli a osobami samostatně výdělečně
činnými, a to v chronologickém pořadí od zahájení prací, úroveň jejich subdodávky a společnost,
pro kterou práci vykonávají, povahu jejich smlouvy a osobu odpovědnou za organizaci a řízení
každého ze subdodavatelů.
Španělský paritní orgán pro odvětví stavebnictví,
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
(FLC), spustil on-line nástroj s názvem Gesin-

proc, který mohou stavební podniky využívat pro
účely komplexního řízení prevence. Tato bezplatná podpůrná aplikace umožňuje podnikům
nahrávat do systému dokumentaci dokládající
odvody do fondů sociálního zabezpečení, takže je
snazší kontrolovat, zda subdodavatelé plné své
povinnosti.

Španělský profesní průkaz pracovníka ve stavebnictví (TPC) je odvětvový nástroj úzce propojený
se školením BOZP, na které mají nárok všichni
pracovníci ve stavebnictví. TPC může také obsahovat informace od pracovníka o dalším vzdělávání, odborných kvalifikacích a zkušenostech v
odvětví. Průkaz TPC vydává FLC.
Jako bipartitní orgán zřízený v roce 1992 signatáři
Obecné národní kolektivní smlouvy pro odvětví
stavebnictví sehrává FLC klíčovou roli v poskytování zdrojů, které podniky a pracovníci potřebují, aby zvyšovali svou odbornost, bezpečnost
a kvalifikaci a aby se zlepšily jejich vyhlídky do
budoucna. Pole jeho působnosti zahrnuje prevenci pracovních rizik, odbornou přípravu a aktivity
související se zaměstnáváním s přihlédnutím k
možnostem, které pro další rozvoj tohoto dynamického odvětví nabízejí inovace, nové technologie a udržitelnost.
Rovněž je třeba zmínit nedávné vyjednávání, jehož výsledkem je začlenění požadavku na vedení
záznamů o každém pracovním dni pracovníka
do 6. obecné dohody pro odvětví stavebnictví v
souladu s novým zněním § 34.9 zákoníku práce
podle královského výnosu 8/2019 o naléhavých
opatřeních v oblasti sociální ochrany a o boji proti
nejistotě v zaměstnání ve vztahu k pracovní době.
FLC v současné době pracuje na nástroji pro
každodenní zaznamenávání odpracovaných hodin,
který dodržování těchto předpisů usnadní.
V neposlední řadě je třeba uvést, že španělský
INSPEKTORÁT PRÁCE A SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ má obecnou působnost, takže

Španělský profesní průkaz
vydávaný španělskou Nadací
pro pracovníky ve stavebnictví.
Průkaz obsahuje užitečné
informace o odborné kvalifikaci
pracovníků ve stavebnictví.
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monitoruje dodržování předpisů a kolektivních
smluv i v souvislosti s pracovněprávními vztahy,
BOZP, sociálním zabezpečením, zaměstnáváním
a pracovními podmínkami zahraničních státních
příslušníků. Stavebnictví představuje pro Inspektorát práce a sociálního zabezpečení prioritní
odvětví: v roce 2018 proběhlo 17,47 % jeho kontrol
právě ve stavebních podnicích.

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z RUMUNSKA
Dacian Micu
ředitel personálního oddělení ve společnosti
HIDROCONSTRUCTIA SE jmenované sociálními partnery
jako národní expert pro projekt

Specifickým rysem rumunského stavebnictví je
částečná regulace trhu práce prostřednictvím
kolektivní smlouvy. Tato smlouva však již bohužel
není všeobecně závazná a je nedostatečně monitorovaná a prosazovaná. To má negativní dopady
na pověst odvětví stavebnictví a představuje to
jednu z největších překážek v získávání nových
pracovníků.
Velkým problémem rumunského stavebnictví je
odliv dovedností a mozků. Od roku 2009 do roku
2017 odešlo ze země více než 260 000 stavebních
dělníků, kvalifikovaných i nekvalifikovaných, ve
snaze najít lépe placenou práci v západní Evropě.
V Rumunsku proto chybí ve stavebnictví přibližně
200 000 pracovníků.

Hlavními příčinami nehlášené práce v rumunském stavebnictví jsou náklady, absence sociálních hodnot, nízké povědomí a typické rysy tohoto
odvětví (složitost, zneužívání subdodávek, dočasná povaha činností a migranti jako zranitelná
skupina).
Rumunská vláda se nyní rozhodla uplatňovat
dvojí strategii. Na jedné straně spustily národní
úřady práce několik inspekčních kampaní zaměřených na stavebnictví. Na druhé straně vláda
představila fiskální a rozpočtová opatření, která
mají zabránit zániku velkého počtu stavebních
společností. Nová legislativa stanoví minimální
hrubou měsíční mzdu ve výši 3 000 RON (přibližně 615 EUR) na celostátní úrovni pro celé
odvětví stavebnictví v porovnání se všeobecným
průměrem, kterým je 2 080 RON. Kombinace
těchto dvou opatření vedla k nárůstu nově registrovaných zaměstnanců o 13 000. Je velmi pravděpodobné, že tito pracovníci přešli od nehlášené
práce do režimu řádné zaměstnanosti.
Rumunští sociální partneři v odvětví stavebnictví
se shodnou na tom, že nejdůležitější způsob, jak
snížit objem nehlášené práce ve stavebnictví, je

Podle oficiálních statistik se v průměru 30 procent veškeré nehlášené práce týká oprav
nebo renovací v domácnostech. Hlavní důvodem je přání zákazníků snížit cenu služeb a zboží.
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uplatňování důsledných dlouhodobých a udržitelných politik v oblasti veřejných investic. To by
vytvořilo předvídatelné ekonomické prostředí,
ve kterém by mohly podniky přijímat pracovníky do trvalého pracovního poměru a při vyšších
mzdách.

13 Veřejná společnost
pověřená autonomní
správou úkolů vyplývajících ze zákonných
předpisů. Slouží rovněž jako instituce sociálních partnerů v
odvětví stavebnictví a
hraje významnou roli
při prosazování právních předpisů v boji
proti jejich porušování
v tomto odvětví.

Sociální partneři v rumunském stavebnictví identifikovali následující osvědčené postupy pro řešení problému nehlášené práce v tomto odvětví:
• vzdělávací a osvětové kampaně pro pracovníky
a zaměstnavatele (za účasti všech sociálních
partnerů), včetně letáků v rumunštině, angličtině a dalších jazycích
• spolupráce mezi podniky a sociálními partnery
při vzdělávání pracovníků v oblastech souvisejících s bojem proti nehlášené práci s důrazem
na výhody pro pracovníky a jejich rodiny
• přesvědčování pracovníků, aby vstoupili do
Sociálního fondu pracovníků ve stavebnictví
(CSC), prostřednictvím vzdělávání a zvyšování
povědomí o výhodách členství
• překlad příslušných právních předpisů pro
potřeby migrantů (zejména ze zemí mimo EU)
zaměstnaných v Rumunsku
Celkově se sociální partneři v rumunském stavebnictví přiklánějí ke specifickým odvětvovým
řešením, což znamená:
• povinný průkaz sociálního pojištění pro všechny
pracovníky ve stavebnictví a
• specifická legislativní opatření na podporu
odpovědných dodavatelských řetězců

PŘÍKLADY
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Z RAKOUSKA
Margarita Glaser,
Rakouský fond pro nároky stavebních dělníků
na placenou dovolenou a odstupné
(Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK13)

V posledních letech byla v rakouském stavebnictví úspěšně zavedena celá řada opatření ke snížení výskytu nehlášené práce. V nejširším slova
smyslu vyvolává nehlášená práce nejen negativní
makroekonomické efekty, ale staví také jednotlivé
pracovníky do výrazně nevýhodné pozice. Podvodné fiktivní registrace mohou například významně
snížit nároky pracovníka na dávky v případě nezaměstnanosti, nemoci, dovolené a odchodu do
důchodu. Makroekonomický dopad snížených odvodů do fondů sociálního zabezpečení a případné
další platby pro jednotlivé pracovníky ve formě
dávek v nezaměstnanosti nebo důchodů mají vliv
na všechny daňové poplatníky.
Od 1. května 2011, kdy vstoupil v platnost zákon
o potírání mzdového a sociálního dumpingu, je
BUAK oprávněn vykonávat kontroly na staveništích a podávat podněty příslušným okresním
správním orgánům v případě nedostatečného
mzdového ohodnocení pracovníků. Účelem tohoto
zákona je zajistit stejné podmínky na trhu práce a
stejné mzdové ohodnocení jak pro rakouské, tak
pro zahraniční pracovníky. Nedostatečné mzdové
ohodnocení není jen věcí občanského práva, ale i
správním deliktem. BUAK v současné době zaměstnává 34 inspektorů, kteří v Rakousku provádějí kontroly na staveništích.
Databáze stavenišť, kterou BUAK vytvořil v roce
2012, poskytuje rychlé a transparentní informace
o staveništích v Rakousku. V závislosti na velikosti staveniště odpovídá za poskytování informací
buď zadavatel, nebo zhotovitel vykonávající práce
na staveništi. Inspektoři z fondu BUAK i další
instituce tak mají mnohem rychlejší přístup k
informacím o lokalitách a termínech zahájení
stavebních projektů a mohou tak provádět kontroly stavenišť.
V nejednoznačných případech má BUAK možnost
pozvat pracovníky na pohovor k vysvětlení situace. Inspektoři přímo na staveništi kontrolují, zda
byl pracovní poměr nahlášen fondu BUAK. Prostřednictvím cíleného sběru a zpracování těchto
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informací BUAK přímo přispívá k prevenci sociálních podvodů ve stavebnictví.
Od 1. ledna 2018 mají zaměstnavatelé povinnost
hlásit fondu BUAK elektronicky informace o skutečném místě výkonu práce a o skutečné pracovní době pracovníků zaměstnaných na částečný
úvazek. Ve stavebnictví nebývalo neobvyklé, že
plné úvazky se hlásily jako částečné. Po zavedení
oznamovací povinnosti došlo k poklesu pracovníků na částečný úvazek ve stavebnictví o téměř
40 %. Porušení této oznamovací povinnosti představuje správní delikt.
Zákon o odpovědnosti zadavatelů zavedl do obecného zákona o sociálním zabezpečení (ASVG)
nové ustanovení o odpovědnosti zadavatele
stavebních prací. Účelem nových ustanovení o
odpovědnosti je řešit výpadek z příjmů z odvodů
do fondů sociálního zabezpečení způsobený sociálními podvody. Pokud se plnění smlouvy o dílo
zadává subdodavatelům, zadavatel tak v zásadě
nese odpovědnost za příspěvky na sociální zabezpečení splatné dodavateli, a to až do výše 20 %
smluvní ceny.

Možnost vysílat pracovníky v rámci EU však
přinesla nové formy obcházení vnitrostátních
předpisů v oblasti pracovního práva a sociálního
zabezpečení, jejichž řešení je pro příslušné orgány mnohem obtížnější.
1. FIKTIVNÍ VYSÍLÁNÍ
PRACOVNÍKŮ

Zaměstnavatel, který chce vykonávat stavební
práce v Rakousku, ale není ochoten nést náklady,
které s sebou nesou vyšší rakouské sazby příspěvků na sociální zabezpečení/vedlejší mzdové
náklady, může v současné době zákonným způsobem obejít vnitrostátní právo. Nejběžnějším
řešením je založit si společnost v zahraničí, zaregistrovat její pracovníky v systému sociálního
zabezpečení ‚země původu‘ a následně je vyslat
do Rakouska. V nejhorším případě jsou těmito
zaměstnanci rakouský ředitel a zaměstnanci s trvalým pobytem v Rakousku bez jakékoliv vazby na
zemi původu vysílající společnosti, ve které jsou
registrovaní pro účely sociálního zabezpečení.
Zaměstnavatel tak může předložit dokumenty

Zásadní roli v boji proti nehlášené práci ve stavebnictví hrají odvětvové paritní sociální fondy,
které společně zřizují a řídí sociální partneři. Z tohoto důvodu potřebujeme ve všech zemích
silné autonomní odvětvové pracovněprávní vztahy ve stavebnictví.
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PD A1 ze země původu, přestože by se měly
uplatňovat rakouské předpisy z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení.
2. NEHARMONIZOVANÁ
PRAVIDLA VYSÍLÁNÍ

Významný problém v kontextu vysílání pracovníků
představuje skutečnost, že současná směrnice
o vysílání pracovníků (která vyjasňuje povolenou
délku vyslání pracovníka) není harmonizovaná
s nařízením o koordinaci č. 883/2004 (které stanoví dobu, po kterou zůstává vyslaný pracovník
v systému sociálního zabezpečení domovského
státu). Pravidla jsou proto těžko srozumitelná pro
zaměstnavatele i pro kontrolní orgány a v praxi to
působí problémy.
3. PŘESHRANIČNÍ UPLATŇOVÁNÍ
SPRÁVNÍCH SANKCÍ

Implementace směrnice č. 2014/67 o prosazování
v členských státech má usnadnit přeshraniční
vymáhání správních sankcí. Uvádí, že správní
přestupky je třeba postihovat stejně v případě
vnitrostátních i vysílajících společností, a vyžaduje účinné vymáhání sankcí (obvykle formou
udělování pokut) ve stejné míře pro všechny hospodářské subjekty. K tomu však v současné době
nedochází.
BUAK zjistil, že nehlášená práce se v nejširším
slova smyslu nejčastěji pojí s vysíláním pracovníků z jiných zemí EU. V roce 2019 podle zjištění
z kontrol na staveništích po celém Rakousku
představovaly případy nedostatečného mzdového ohodnocení mezi pracovníky vyslanými do
Rakouska téměř 37 %. V případě zaměstnanců
rakouských společností to bylo méně než 1 %.
BUAK také zjistil, že pracovníci vyslaní do Rakouska následně často pracují pro domácí podniky. Vyslání do Rakouska může být počátkem jejich
integrace do rakouského trhu práce.
Rakouští sociální partneři v odvětví stavebnictví
konstatovali, že existující vnitrostátní programy
se při problému nehlášené práce v Rakousku
osvědčily. Vnitrostátní ustanovení sice nemohou
sama o sobě zabránit nehlášené práci v souvislosti s vysíláním pracovníků, ale pomáhají udržet
je pod kontrolou.
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Rakouské stavební podniky se v současné době
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Podle zástupců zaměstnavatelů jsou některé
podniky dokonce ochotné vyplácet bonusy, pokud
některý z pracovníků doporučí dalšího pracovníka, který je pak přijat do pracovního poměru.
Účastníci celostátních setkání v rámci projektu
TUWIC se shodli na tom, že by bylo vhodné najít účinný způsob, jak propojit zaměstnavatele
a pracovníky s cílem a) uspokojit poptávku po
kvalifikovaných pracovních silách a b) zajistit, že
pracovníci dostanou za odvedenou práci řádnou
odměnu v souladu s rakouským pracovním právem. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je
vytvoření platformy, například přehledné webové stránky, přes kterou by mohli pracovníci a
zaměstnavatelé snadno komunikovat. Aby byla
stránka co nejdostupnější, pracovníci a zaměstnavatelé musí mít možnost vytvořit si na ní profil
během několika minut (například zaškrtáváním
políček). Platforma by také mohla využívat algoritmus pro hledání shod na základě předvolených
charakteristik, jako jsou například dovednosti/
kvalifikace, aktivita nebo poloha pracoviště. K zamezení jazykovým problémům by měla být webová stránka přeložena do nejběžnějších jazyků.
VÍCE INFORMAČNÍCH KAMPANÍ zaměřených

na pracovníky i zaměstnavatele by v obou těchto
skupinách pomohlo vybudovat povědomí o účincích nehlášené práce popsaných v předchozím
textu. Dá se předpokládat, že většina pracovníků
bere v úvahu jen svůj momentální příjem (z hlášené i nehlášené práce), avšak zapomíná na negativa nehlášené práce, která se projevují v nižší
podpoře v nezaměstnanosti nebo nižších důchodech. Pokud si těchto nevýhod nejsou vědomi, je
málo pravděpodobné, že budou protestovat proti
nesprávnému vykazování jejich práce.
Pracovníci si musí uvědomit, že z dlouhodobého
hlediska je v jejich zájmu, aby byla práce, kterou
vykonávají, řádně hlášená. I zde je důležité poskytovat informace v rodném jazyce pracovníků.
Pomocí vhodných postihů za nepravdivá prohlášení je třeba zajistit, že individuální výhody pro
zaměstnavatele přestanou být lákavé. Tam, kde
již postihy platí a jsou dostatečné, by bylo vhodné
zdůraznit je v informačních kampaních zaměřených na zaměstnavatele.
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