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Úvod k této příručce

Nastal čas, kdy je třeba znovu podtrhnout důležitou roli, kterou mohou hrát mezinárodní pracovní 
standardy při prosazování sociálně odpovědného hospodářského vývoje. 

Klíčem k tomuto vývoji je uznání vlád a zaměstnavatelů, že podniky musí odpovědným způsobem 
přistupovat k řešení otázek souvisejících s jejich pracovníky. 

Mnohé podniky, zejména nadnárodní společnosti, plní požadavky akcionářů a spotřebitelů a přitom 
prohlašují, že jednají a chovají se podle zásad společenské odpovědnosti. Je třeba zajistit, aby se tento 
závazek rozšířil i na pracovníky, a proto musíme požadovat jako minimum, aby tyto podniky jednaly v 
souladu s mezinárodními pracovními standardy.

MOP vypracovala dokument představující určitý návod pro podniky, které chtějí nad rámec  svých 
zákonných povinností dodržovat zásady zakotvené v mezinárodních pracovních standardech. Tento 
dokument se nazývá Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice a obvykle je 
označován jako Deklarace MNE.

Deklarace MNE je praktická a komplexní a její autorita vyplývá z toho, že ji vydala MOP. To znamená, 
že vlády, pracovníci a zaměstnavatelé ji schválili jako návod, který obsahuje osvědčené postupy a 
doporučuje podnikům, jak se mají chovat a jednat. 

Deklarace MNE podporuje naše argumenty, že podniky by měly respektovat právo pracovníků na svobodu 
shromažďování a jejich právo organizovat se a kolektivně vyjednávat své podmínky. 

V současnosti již existuje široké povědomí o hlavních pracovních standardech, avšak více práce je ještě 
třeba udělat v souvislosti s otázkou odpovědnosti podniků za nastolení dobrých pracovněprávních vztahů. 
Nutnost obnovit úsilí a vést konkrétní kroky k prosazení práva organizovat se a kolektivně vyjednávat 
byla zdůrazněna například na sympoziu ACTRAV (Kancelář pro aktivity zaměstnanců) u příležitosti 60. 
výročí Úmluvy MOP č. 98 v říjnu 20091. Deklarace MNE bude důležitým nástrojem v tomto našem úsilí. 

Deklarace MNE rovněž obsahuje ustanovení týkající se konzultací, šetření stížností a postupů při řešení 
sporů, která vycházejí z práva zaměstnanců na zastoupení.  

1 http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm
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Deklarace MNE představuje globální smlouvu hovořící o tom, jak se mají podniky chovat. Je to cenný 
nástroj pro odbory, kterého mohou využívat ve svém úsilí za zachování a zlepšování situace pracovníků. 

Mezinárodní konference práce požádala v červnu 2010 Správní radu MÚP, aby:

“pověřila Podvýbor pro nadnárodní podniky Správní rady provedením revize následného mechanismu 
Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice s cílem vypracovat další možnosti 
jejího uplatňování.”2

Tato příručka k Deklaraci MNE má za úkol pomoci odborům usilujícím o to, aby byla defi nována a 
uplatňována politika a zásady obsažené v Deklaraci MNE, a současně má přispět i k většímu zapojení 
MOP a jejích složek do provádění Deklarace. 

Příručka obsahuje následující kapitoly:

● Často kladené otázky 
● Váš průvodce Deklarací MNE – přehled klíčových termínů 
● Seznam kroků, které by měly odbory provést
● Nástroje, jež mají odbory k dispozici – komplexní nástroj, který vám pomůže vyhodnotit kroky vlád a 

podniků 
● Deklarace MNE v plném znění 
● Zdroje  - kam můžete sáhnout, když potřebujete další informace a pomoc. 

Chtěl bych poděkovat Lise Heapové, výkonné ředitelce Australského institutu pro zaměstnanecká práva, 
která sepsala tuto příručku, a Anně Biondiové, zástupkyni ředitele ACTRAV, která koordinuje práci 
související s nadnárodními podniky a právy pracovníků. 

Dan Cunniah
Ředitel Kanceláře pro aktivity zaměstnanců 

(ACTRAV)

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_142318.pdf 
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Často kladené otázky 

Co je Deklarace MNE?

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice (Deklarace MNE) byla přijata 
Správní radou MOP3 v r. 1977 a novelizována v r. 2000 a v r. 2006. 

Cílem Deklarace MNE je stimulovat pozitivní přínos, který mohou nadnárodní společnosti přinést k 
hospodářskému a společenskému pokroku, a omezit na minimum negativní dopad jejich působení.  

Deklarace MNE nabízí určitý rámec, kterého mohou odbory využít v diskusích s vládami o hospodářských 
a sociálních otázkách nebo při sledování či hodnocení chování nadnárodních společností i domácích 
podniků. 

Deklarace MNE ukazuje přehledným způsobem, jak je možno zásady obsažené v úmluvách a 
doporučeních MOP naplňovat v praxi podniků. Její hlavní hodnotu vidíme právě v tom, že se zde všechny 
tři složky MOP dohodly, že ačkoli je na vládách, aby uplatňovaly standardy MOP, lze zásady obsažené v 
těchto nástrojích dodržovat i v podnicích. 

Deklarace je tedy určena pro vlády, odbory, organizace zaměstnavatelů i samotné podniky. 

Deklarace MNE představuje mezinárodní konsensus mezi vládami, zaměstnavateli a odbory týkající se 
standardů řídících způsob, jak by měly fungovat podniky. 

Existuje řada důležitých věcí, o kterých bychom se měli zmínit. Jednou z nich je, že Deklarace MNE tvoří 
směrodatný a univerzálně použitelný soubor představ o chování podniků. 

Jeden z problémů souvisejících s uplatňováním současných požadavků na společenskou odpovědnost 
podniků spatřujeme v tom, že podniky se snaží využít iniciativ a kodexů společenské odpovědnosti 
podniků k přeformulování toho, co představuje odpovědné chování. Podnikatelské sféře by se nemělo 

3 Mezinárodní organizace práce má v rámci OSN jedinečnou tripartitní strukturu spočívající v tom, že zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců 
mají při defi nování politiky a programů stejný hlas jako vlády. Jejím nejvyšším orgánem je Mezinárodní konference práce probíhající vždy 
v červnu a mezi každoročními konferencemi řídí činnost MOP Správní rada (tvořená 28 zástupci vlád a po 14 zástupcích zaměstnanců a 
zaměstnavatelů). 
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dovolit, aby si jednostranně stanovila svoji vlastní odpovědnost. Deklarace MNE hraje v tomto ohledu 
důležitou roli, neboť byla schválena na tripartitní úrovni. 

Díky tomu všemu představuje Deklarace pro odbory důležitý nástroj. Má morální autoritu a obsahuje 
úplný seznam standardů, které by podniky měly dodržovat v rámci svého působení. 

Proč byla Deklarace MNE přijata?

Deklaraci MNE vyjednali zástupci vlád, zaměstnanců a zaměstnavatelů v době, kdy si mezinárodní 
organizace začaly uvědomovat, že rovnováha sil mezi nadnárodními společnostmi a vládami by se mohla 
převrátit na stranu soukromých subjektů. Platilo to zejména pro rozvojové země snažící se přilákat přímé 
zahraniční investice.

Přijetí Deklarace MNE se časově shoduje se schválením Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, což 
je další mezinárodní dokument, který uznává standardy MOP a odvolává se na ně. 

Jak Směrnice OECD, tak i Deklarace MNE MOP navazují na práci, jež byla započata v souvislosti s 
Kodexem chování pro nadnárodní společnosti OSN. 

Deklarace MNE tedy vzešla z poznání, že vzhledem k rostoucí velikosti a vlivu nadnárodních společností 
by jejich kroky mohly mít negativní dopad na politický, hospodářský a společenský rozvoj obcí a dokonce 
i celých zemí.  

Už v tomto raném stádiu se ukázalo, že globalizace sice přináší značné potenciální výhody, avšak 
současně představuje i řadu rizik. Postupy a chování nadnárodních podniků mohou obnášet výhody i 
rizika. 

Proč ji dnes používat?

Politiku a zásady obsažené v Deklaraci MNE lze uplatňovat dnes stejně jako v roce 1977. 

Navíc byla Deklarace MNE pravidelně revidována. Tak například je v ní nyní zakotven odkaz na Základní 
principy a práva v práci, které jsou považovány pro odbory za zásadní, neboť uznávají roli podniků 
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při dodržování svobody sdružování a práva na organizování se a na kolektivní vyjednávání, zásadu 
nediskriminace a jejich roli při odstraňování dětské a nucené práce. 

Avšak užitečnost Deklarace MNE spočívá v tom, že jde nad rámec dodržování základních lidských práv 
a přináší širší rozsah odpovědnosti. Deklaraci MNE lze používat jako argument proti těm, kdo se snaží 
omezit rozsah odpovědnosti podniků za jejich chování vůči zaměstnancům na základní lidská práva. Je to 
nástroj, který podporuje celou koncepci dobrých pracovněprávních vztahů. Jeho příloha obsahuje seznam 
69 úmluv a doporučení o pracovních vztazích, které mohou být podnikům a odborům dostatečným 
vodítkem při uplatňování daných principů ve výrobě.  

Připomeňme si, že v preambuli k Deklaraci MNE je termín “nadnárodní podnik” defi nován tak, aby 
označoval různé subjekty (mateřské podniky či místní pobočky nebo obojí anebo také organizaci jako 
celek). 

Globální hospodářská a fi nanční krize ještě zhoršila negativní dopad globalizace. Pokud budou instituce 
působící na globálním trhu ponechány bez kontroly, budou ignorovat negativní hospodářské a sociální 
důsledky svého jednání. 

Činnost nadnárodních podniků nikdy nebyla více pod drobnohledem, neboť společnost si žádá 
společensky odpovědnější chování podniků. Skutečné praktiky v pracovněprávní oblasti představují 
obvykle největší sociální dopad podnikatelské činnosti, a to jak na pracovníky, tak i na vývoj společnosti. 

Ve fázi obnovy po globální hospodářské a fi nanční krizi, musí všichni, avšak zejména vlády, mít na 
paměti, že sociální a pracovní standardy je třeba zachovat, pokud si do budoucna přejeme udržitelný růst. 

Deklarace MNE defi nuje vztah mezi činností nadnárodních společností a vývojem.
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Jak Deklarace funguje?

Deklarace MNE je nástrojem, který odráží mezinárodní konsenzus v otázce, jaký má správná praxe 
uplatňovaná ve všech podnicích a chování vlády dopad na činnost podniků. I když je Deklarace MNE 
“nezávazná” pro státy i nadnárodní společnosti, je univerzálně použitelná. To znamená, že není třeba, aby 
ji podnik “podepsal” nebo ji jinak “dodržoval” předtím, než bude možno prověřit jeho chování. 

Deklarace je koncipována tak, že začíná preambulí a rozvinutím všeobecné politiky, která žádá 
dodržování lidských práv a vyzývá nadnárodní podniky, vlády, organizace zaměstnavatelů a organizace 
zaměstnanců, aby 

● dodržovaly vnitrostátní právní předpisy a nařízení    
● přihlížely k místním zvyklostem, prioritám vývoje a cílům v sociální oblasti hostitelských zemí 
● dodržovaly mezinárodní standardy týkající se lidských a pracovních práv a
● plnily závazky učiněné v souladu s vnitrostátním právem a přijaté mezinárodní závazky. 

Deklarace MNE poté obsahuje soubor zásad uspořádaný podle klíčových oblastí, ve kterých je třeba 
působit. Jsou to následující oblasti:

● zaměstnanost
● odborný výcvik
● pracovní a životní podmínky
● pracovněprávní vztahy

V rámci těchto čtyř (4) oblastí jsou defi novány kroky, které by měly podniky, vlády, zaměstnavatelé a 
odbory učinit.
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Jak Deklarace MNE zapadá do jiných mezinárodních iniciativ?

Deklarace MNE je nejzávažnější z dokumentů, které mají za cíl usměrňovat chování podniků (jako je 
Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, Zpráva OSN o podnikání a lidských právech a Global Compact 
OSN), neboť ji formálně schválila agentura OSN a představuje nejrozsáhlejší dokument v oblasti zásad, 
kterými by se měly řídit pracovní vztahy. 

Deklarace MNE je jediným nástrojem, představujícím konsenzus mezi vládami, organizacemi 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, který pokrývá tu část společenské odpovědnosti podniků, jež se týká 
samotné práce. Je to všeobecně uznávaný soubor představ o chování podniků, který je univerzálně 
použitelný. 

Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a další mezinárodní a regionální organizace uznávají MOP 
jako agenturu, jež je kompetentní pro vytváření a sledování pracovních standardů. Deklarace MNE jako 
nástroj MOP má proto značnou autoritu. 

Zatímco Deklarace MNE je dokumentem MOP, který se zabývá otázkou chování podnikatelských subjektů, 
užitečné informace pro odbory obsahují i další nedávno přijaté dokumenty – jsou to Deklarace MOP o 
sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci (2008), Globální pakt o pracovních místech (2009) a 
Závěry týkající se podpory udržitelného podnikání (2007)4.

Týká se Deklarace jen činnosti nadnárodních podniků? 

Politika a zásady obsažené v Deklaraci MNE platí stejnou měrou pro nadnárodní společnosti i domácí 
podniky, neboť předkládá osvědčené postupy užitečné pro všechny.

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf 
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Jak mohou pracovníci využít Deklaraci MNE?

Tato brožura nastiňuje výhody, které přináší Deklarace MNE pracovníkům, a ukazuje, jak mohou odbory 
využít Deklaraci při prosazování zájmů svých členů. 

Odbory mohou podnikat kroky k prosazení zásad obsažených v Deklaraci MNE na globální, národní, 
místní a podnikové úrovni. 

Odbory mohou namítat, že lidská práva je nutno dodržovat a není to třeba vysvětlovat na příkladu 
podniků, avšak ukazuje se, že tam, kde podniky rozvíjejí svoji činnost v souladu se zásadami Deklarace 
MNE, existuje úzká synergie mezi hospodářským a společenským vývojem.

Činnost podniků nebyla nikdy pod větším drobnohledem ze strany vlád, investorů, zákazníků a obcí. 
Podniky na to reagují tím, že se hlásí k společenské odpovědnosti podniků. Tyto podniky mohou 
demonstrovat svůj závazek dodržovat zásady společenské odpovědnosti a zavádět důstojné pracovní 
podmínky tím, že budou uplatňovat zásady Deklarace MNE.

Odbory mohou na základě Deklarace činit podniky odpovědnými za dopad jejich činnosti. 

Odbory mohou na základě Deklarace rovněž požadovat od vlád vytvoření rámce pro sociálně odpovědný 
hospodářský rozvoj.



Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních
podnicích a sociální politice

Co přináší pracovníkům?

9

Váš průvodce Deklarací MNE

Preambule

Preambule nastiňuje zásady, k jejichž dodržování by se nadnárodní podniky měly “dobrovolně zavázat “, a 
zároveň hovoří o tom, že šíře působení nadnárodních podniků může “vést ke zneužívání nebo koncentraci 
ekonomické moci a k rozporu s cíli národní politiky a se zájmy pracovníků”. 

Předpokládá se široké využití dokumentu, neboť již v prvním bodě se praví, že “formou přímých 
zahraničních investic a dalšími prostředky mohou tyto podniky zajistit podstatné výhody pro domovské i 
hostitelské země”. 

V dokumentu se rovněž hovoří o “složitosti” nadnárodních společností a jejich “různorodé struktuře” a 
v odstavci 6 se konkrétně vysvětluje, že “Deklarace nevyžaduje přesnou právní defi nici nadnárodních 
podniků”. 

I když v době schvalování Deklarace byl text formulován tak, aby prostě pokrýval nadnárodní společnosti 
nejrůznějších forem, je zřejmé, že takto široce pojatou defi nici lze používat i za současné situace, kdy 
odbory bojují za uznání specifi čnosti globálního dodavatelského řetězce. 

Třicet let po schválení Deklarace MNE je to nyní otázka zásadního významu. Stále častěji se využívá 
různých smluvních ujednání a subdodavatelských smluv k tomu, aby byly pracovníkům upírány výhody, 
které by jim plynuly z řádného pracovněprávního vztahu. Zásady obsažené v Deklaraci MNE by se měly 
uplatňovat v celém dodavatelském řetězci a všichni by měli mít zájem na jejich dodržování. (Viz pokyny k 
Doporučení MOP č. 198 o pracovním poměru5).

5 4. Národní politika by měla zahrnovat alespoň následující opatření, která mají za cíl:
 (a) zajistit poradenství pro zúčastněné strany, zejména zaměstnavatele a pracovníky, k otázkám zakládání řádného pracovního poměru a 

rozdílu mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými;
 (b) bojovat proti zdánlivým pracovním poměrům např. v kontextu jiných poměrů, k nimž může patřit využívání jiných forem smluvních 

ujednání, která skrývají skutečné právní postavení; o zdánlivý pracovní poměr se jedná, jestliže zaměstnavatel přistupuje k jednotlivci jinak 
než k zaměstnanci -  způsobem, který skrývá jeho/její skutečné právní postavení zaměstnance, a takové situace mohou nastat tam, kde je 
na základě smluvních ujednání pracovník zbaven ochrany, jež mu náleží; 

 (c) zavést standardy platné pro všechny formy smluvních ujednání, včetně vícestranných ujednání, tak, aby zaměstnaní pracovníci měli 
ochranu, která jim náleží;

 (d) zajistit, aby u standardů platných pro všechny formy smluvních ujednání bylo stanoveno, kdo je odpovědný za ochranu, která je v nich 
obsažena;

 (e) zajistit, aby zúčastněné strany, zejména zaměstnavatelé a pracovníci, mohli využívat vhodných, rychlých, nenákladných, spravedlivých a 
efektivních postupů a mechanismů pro řešení sporů týkajících se pracovních poměrů a podmínek zaměstnání;

 (f) zajistit dodržování a efektivní uplatňování zákonů a předpisů týkajících se pracovního poměru.
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Všeobecná politika 

Deklarace obsahuje soubor zásad všeobecné politiky, jejímž cílem je dosažení udržitelného rozvoje a 
respektování lidských práv na pracovišti. Tato politika vyzývá nadnárodní podniky, vlády, organizace 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby

● dodržovaly vnitrostátní právní předpisy a nařízení 
● náležitě braly v úvahu místní zvyklosti 
● dodržovaly mezinárodní standardy týkající se lidských a pracovních práv (včetně Základních principů 

a práv v práci MOP) a
● ctily závazky učiněné v souladu s vnitrostátním právem a přijaté mezinárodní závazky.

Nadnárodní podniky jsou především vyzývány, aby se sešly s vládami a národními organizacemi 
zaměstnavatelů a zaměstnanců a na základě těchto konzultací uvedly svoji činnost do souladu s národní 
politikou, prioritami vývoje a cíli v sociální oblasti a strukturami zemí, v nichž působí. 

Na rozdíl od mnohých iniciativ v oblasti společenské odpovědnosti podniků založených na jednostranných 
rozhodnutích vedení, Deklarace MNE předpokládá, že podnik bude přijímat rozhodnutí, jež mají značný 
dopad na sociální oblast, ve shodě s jinými zaměstnavateli nebo až po konzultaci s ostatními partnery, 
odbory a vládou. 

Vlády jsou vyzývány, aby ratifi kovaly a dodržovaly mezinárodní pracovní standardy, počínaje základními 
úmluvami MOP, a v každém případě v co největší možné míře uplatňovaly zásady v nich zakotvené. 

Mezi specifi cká doporučení určená pro vlády domovských zemí nadnárodních společností patří mj. 
zavádění osvědčených postupů v sociální oblasti a ochota vést v případě potřeby konzultace s vládami 
hostitelských zemí.

Deklarace MNE vyzývá nadnárodní společnosti, aby respektovaly politické cíle zemí, ve kterých působí, a 
slaďovaly své vlastní cíle s prioritami vývoje a cíli v sociální oblasti těchto zemí, neboť Deklarace MNE by 
měla být chápána v kontextu toho, jak podniky přispívají k rozvoji.



 Tato zásada je ještě rozšířena v tom smyslu, že Deklarace MNE se obrací i na vlády domovských zemí (tj. 
zemí, kde byly nadnárodní společnosti zřízeny nebo kde mají své hlavní sídlo), aby podporovaly pozitivní 
praktiky v sociální oblasti a respektovaly zákony a postupy hostitelských zemí (tj. těch zemí, v nichž 
nadnárodní společnosti působí). 

Shrnutí – kroky v oblasti politiky

● Řídit se vnitrostátními právními předpisy a dodržovat mezinárodní standardy
● Přispívat k naplňování základních principů a práv v práci 

– Svoboda sdružování a faktické dodržování práva na kolektivní vyjednávání;
– Odstranění všech forem nucené nebo povinné práce;
– Faktické zrušení dětské práce a 
– Odstranění diskriminace v práci a zaměstnání.

● Jednat s vládou, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců s cílem zajistit, aby bylo fungování 
podniků v souladu s prioritami národního vývoje. 
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Zaměstnanost

Tato kapitola se zaměřuje na aktivity, které podporují zaměstnanost, nastolují rovnost příležitostí i 
zacházení a přinášejí jistotu zaměstnání. Je důležité zdůraznit, že za vytváření pracovních míst a nastolení 
jistoty pracovních míst nese hlavní odpovědnost podnikatelská sféra. O tom se nehovoří ve směrnicích 
OECD a jen zřídka se o tom zmiňují iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti podniků nebo jiné 
nástroje. 

Je důležité, aby se odbory odvolávaly na zásady Úmluvy č. 158 o ukončení zaměstnání6 (viz příslušné 
odstavce 9, 26, 27, 28 Deklarace MNE).

Podpora zaměstnanosti

Nadnárodní podniky by měly:

● Respektovat politiku zaměstnanosti a před zahájením a během provozu jednat s místní správou a 
organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců;

● Považovat za prioritu zaměstnanost, profesní rozvoj, rozvoj kariéry a postup v zaměstnání občanů 
hostitelské země na všech úrovních;

● Být si vědomy významu využívání technologií, které přímo i nepřímo vytvářejí pracovní místa;
● Kde je to možné, uzavírat s místními podniky smlouvy o dodávkách součástí a vybavení a užívat 

místní suroviny. 

Vlády jsou vyzývány, aby prováděly aktivní politiku na podporu zaměstnanosti s cílem zajistit zaměstnání 
pro všechny, kdo jsou k dispozici a hledají práci. 

Další důležitý odkaz na společenskou odpovědnost podniků se nachází v odstavci 20, kde se říká, 
že “[uzavírání smluv s místními podniky] … by nadnárodní podniky neměly využívat k vyhýbání se 
odpovědnosti zakotvené v této Deklaraci”. 

6 Úmluva č. 158 (1982) článek 4: “Pracovní poměr zaměstnance se nerozvazuje, pokud není pádný důvod k jeho ukončení související se 
schopností nebo chováním pracovníka nebo vycházející z provozních požadavků podniku, závodu nebo podniku služeb”.
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Rovnost příležitostí a zacházení

Obecná zásada rovnosti příležitostí a zacházení by měla platit ve všech činnostech podniku. Přijímání, 
umisťování, školení a postup pracovníků na všech úrovních by se mělo provádět na základě kvalifi kace, 
dovedností a zkušeností.

Vlády by měly provádět politiku, jež podporuje rovnost příležitostí a zacházení v zaměstnání a jejímž 
cílem je odstranit jakoukoli diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politických 
názorů, národního či sociálního původu. Rovněž by neměly žádat od podniků, aby diskriminovaly 
pracovníky z jakéhokoli z uvedených důvodů a v případě potřeby by měly průběžně nabízet poradenství k 
otázce odstraňování diskriminace v zaměstnání.    

I když Deklarace (ve znění z r. 1977) hovoří o upřednostňování “vlastních občanů”, je zřejmé, že v 
současnosti jsou v mnohých hostitelských zemích migrující pracovníci, takže ustanovení o nediskriminaci 
by měla jasně platit pro všechny pracovníky na místním trhu práce.

Jistota zaměstnání

Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, otázka jistoty zaměstnání je jednou z oblastí, v níž se 
Deklarace MNE odlišuje od soukromých kodexů společenské odpovědnosti podniků, a odbory by tuto 
otázku měly zdůrazňovat a prosazovat používání tohoto nástroje. 

Nadnárodní i domácí podniky by měly usilovat o to, aby poskytovaly svým zaměstnancům stabilní 
zaměstnání, a to formou

● aktivního personálního plánování;
● dodržování svobodně vyjednaných závazků týkajících se stability zaměstnání a sociálního 

zabezpečení a
● vyloučení svévolného propouštění pracovníků. 

Nadnárodní podniky by dále měly poskytovat v rozumné míře informace o změnách ve své činnosti, které 
by mohly mít větší dopad na zaměstnanost, a měly by zvažovat způsoby, jak ve spolupráci s orgány místní 
správy a organizacemi zaměstnanců co nejvíce zmírnit negativní dopady těchto změn. 



Vlády by se měly zabývat vlivem nadnárodních společností na zaměstnanost v různých sektorech, v nichž 
působí, přijímat odpovídající opatření k řešení otázky, jaké dopady má činnosti nadnárodních podniků na 
zaměstnanost a trh práce, a poskytovat ve spolupráci s nadnárodními a domácími podniky určitou formu 
ochrany před ztrátou příjmu v případě ukončení pracovního poměru.

Shrnutí – kroky v oblasti zaměstnanosti

V oblasti zaměstnanosti Deklarace MNE doporučuje:

● přímo i s využitím různých vazeb podporovat plnou a produktivní zaměstnanost v nadnárodních 
společnostech;

● zavádět postupy v oblasti zaměstnanosti založené na rovnosti příležitostí a zacházení a výběr a 
postup v zaměstnání provádět na základě zásluh; 

● schválit vládní politiku, která podporuje rovnost příležitostí a zacházení v zaměstnání;
● zvýšit jistotu zaměstnání tím, že podniky budou plánovat využití lidských zdrojů, nebudou svévolně 

propouštět, budou v rozumné míře informovat o změnách a přijmou opatření na zmírnění 
negativních dopadů změn;

● vlády by měly sledovat a regulovat vliv nadnárodních společností na zaměstnanost a vytvářet 
programy na ochranu před ztrátou příjmu při ukončení pracovního poměru.
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Odborný výcvik

Tato část ukazuje způsoby jak napomoci rozvoji odborného výcviku za účelem zvýšení zaměstnatelnosti. 

Nadnárodní podniky jsou vyzývány, aby

– “ve spolupráci s místními správami a organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců zajistily svým 
zaměstnancům v hostitelské zemi na všech úrovních potřebný odborný výcvik, který splňuje potřeby 
podniku a také odpovídá politice rozvoje dané země;

– “aby se spolu s domácími podniky podílely na místních programech na podporu získávání a rozvoje 
kvalifi kace a poradenství pro volbu povolání a

– “přispívaly k rozvoji místních lidských zdrojů tím, že budou uvolňovat lektory pro vedení výcviku a 
dávat příležitost místnímu managementu, aby rozšiřoval své zkušenosti v rámci působení v pobočkách 
společnosti ve světě.

Vlády jsou vyzývány, aby ve spolupráci se zúčastněnými stranami vyvinuly národní politiku odborného 
výcviku a poradenství, která by vedla k vytvoření rámce, v němž by nadnárodní společnosti mohly 
provádět doporučenou politiku odborného výcviku.

Shrnutí – kroky v oblasti odborného výcviku

V oblasti odborného výcviku Deklarace MNE doporučuje, aby

● vlády vyvinuly národní politiku odborného výcviku a poradenství;
● podniky zajišťovaly výcvik, který odpovídá potřebám rozvoje samotných podniků i politice rozvoje 

země, v níž působí;
● se podniky zapojily do programů, které podporují získávání a rozvoj kvalifi kace a poradenství pro 

volbu povolání.
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Pracovní a životní podmínky 

Do této oblasti spadají doporučení týkající se mezd a benefi tů, minimálního věku pro přijetí do zaměstnání 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mzdy, benefi ty a pracovní podmínky

Dokument konstatuje, že by nadnárodní podniky měly poskytovat mzdy, benefi ty a pracovní podmínky, 
které nejsou na nižší úrovni, než jaké poskytují místní zaměstnavatelé obdobné velikosti a prostředků, 
a že v rozvojových zemích by měly poskytovat co možná nejvyšší mzdy a benefi ty a nejlepší pracovní 
podmínky, přinejmenším však takové, aby umožnily uspokojovat základní potřeby pracovníků a jejich 
rodin. 

 Vlády by měly usilovat o to, aby i nižší příjmové skupiny a méně rozvinuté oblasti těžily z výhod 
plynoucích z působení nadnárodních podniků. Tento požadavek by samozřejmě neměl být chápán jako 
jednosměrná kolej (nadnárodní podniky vstupují do méně rozvinutých oblastí). Ačkoli Úmluva MOP č. 169 
o domorodém a kmenovém obyvatelstvu není zařazena do Přílohy k Deklaraci MNE, odbory by si mohly 
přát používat ji jako další nástroj. 

Otázka mzdové úrovně je u nadnárodních společností kontroverzní. Nadnárodní podniky tvrdí, že často 
platí více, než je průměr v dané zemi. Avšak skutečný vliv těchto společností se může projevovat u 
dodavatelů a subdodavatelů a zde vidíme jen málo pozitivních příkladů. Je důležité, aby měly odbory 
přístup k informacím o mzdách a náhradách v celém dodavatelském řetězci, neboť to může posílit jejich 
pozici při vyjednávání. 

Minimální věk pro přijetí do zaměstnání 

Aby se dosáhlo skutečného zrušení dětské práce, měly by nadnárodní i domácí podniky respektovat 
minimální věk pro přijetí do zaměstnání a v rámci svých kompetencí přijmout okamžitá a efektivní 
opatření, která zajistí zákaz a odstranění nejhorších forem dětské práce, přičemž by tuto záležitost měly 
považovat za velmi naléhavou.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nadnárodní podniky by měly:

● zachovat nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přitom by měly vycházet ze svých 
zkušeností, které získaly v jiných zemích;

● kde je to na místě, zakotvit otázky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci do smluv se 
zástupci a organizacemi zaměstnanců a 

● protože právě v této oblasti mohou nadnárodní podniky významně přispět ke zlepšení místních 
zvyklostí, vyzývá je Deklarace MNE dále k tomu, aby 

zveřejnily informace o standardech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se k jejich místní 
činnosti, které dodržují v jiných zemích; 

seznámily orgány místní správy, podniky a pracovníky se zvláštními riziky a ochrannými opatřeními 
souvisejícími s nově zaváděnými produkty a procesy; 

se podílely na práci mezinárodních organizací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví;

plně spolupracovaly s příslušnými orgány bezpečnosti a ochrany zdraví, zástupci zaměstnanců a jejich 
organizacemi a v souladu s národní praxí zakládaly organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Deklarace MNE doporučuje vládám, aby uplatňovaly mezinárodní pracovní standardy, a tak zajistily, že 
nadnárodní i domácí podniky budou dodržovat příslušné standardy bezpečnosti a ochrany zdraví u svých 
zaměstnanců.



 
Shrnutí – kroky v oblasti pracovních a životních podmínek

V oblasti pracovních a životních podmínek Deklarace doporučuje

nadnárodním podnikům, aby

● vyplácely mzdy, benefi ty a vytvářely pracovní podmínky stejně příznivé jako u srovnatelných 
zaměstnavatelů a v rozvojových zemích pak poskytovaly “co možná nejlepší” mzdy, benefi ty a 
pracovní podmínky;

● dávaly zaměstnancům k dispozici základní vybavení dobré kvality;
● pomáhaly zrušit dětskou práci;
● zajistily nejvyšší standardy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

vládám, aby

● přijaly opatření pro to, aby nižší příjmové skupiny a méně rozvinuté oblasti mohly v co největší 
míře těžit z činnosti nadnárodních podniků;  

● zaváděly pracovní standardy a vedly podniky k tomu, aby zajišťovaly bezpečnost a ochranu zdraví 
na odpovídající úrovni.

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních
podnicích a sociální politice
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Pracovněprávní vztahy 

Deklarace může přispět k vytvoření vyspělého systému pracovněprávních vztahů.

Deklarace vyzývá nadnárodní podniky, aby dodržovaly standardy, které nejsou horší než standardy 
dodržované místními zaměstnavateli, a aby zavedly interní mechanismy pro vedení konzultací a řešení 
sporů. 

V moderním prostředí by se z těchto závazků nadnárodních společností měla vyvinout odpovědnost za to, 
že tyto standardy budou dodržovány všemi partnery v jejich globálních dodavatelských řetězcích. 

Svoboda sdružování a právo organizovat se.

Vlády, nadnárodní a domácí podniky by měly 

uznávat právo zaměstnanců zakládat organizace a vstupovat do organizací dle své volby bez potřeby 
předem žádat o souhlas;

chránit pracovníky před projevy diskriminace z důvodu členství v odborech;

dovolit zástupcům zaměstnanců, aby vedli vzájemné konzultace za předpokladu, že to neohrožuje 
fungování a provoz podniku.

Nadnárodní podniky, ačkoli mají často tendenci jednat nezávisle, by měly podporovat reprezentativní 
organizace zaměstnavatelů.    

Deklarace vyzývá vlády, aby

● dovolily nadnárodním podnikům nebo pracovníkům, kteří jsou u nich zaměstnáni, vstoupit do 
mezinárodních organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců podle své volby;

● povolovaly vstup do země zástupcům organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců z jiných zemí na 
pozvání příslušných místních nebo národních organizací za účelem vedení konzultací k otázkám 
společného zájmu;

● do zvláštních pobídek, které mají za cíl přilákat zahraniční investice, nezahrnovaly žádná omezení 
svobody sdružování zaměstnanců nebo práva na organizování se a kolektivní vyjednávání.
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Kolektivní vyjednávání 

Aby bylo zajištěno faktické uznávání práva na kolektivní vyjednávání, doporučuje Deklarace MNE, aby         

pracovníci zaměstnaní v nadnárodních podnicích požívali práva na kolektivní vyjednávání;

pracovníci měli reprezentativní organizace dle své volby, které jsou uznávány k účelu kolektivního 
vyjednávání;

byla podporována dobrovolná jednání mezi organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a 

kolektivní smlouvy obsahovaly ustanovení týkající se řešení sporů, které vyplynuly z jejich výkladu a 
uplatňování. 

Nadnárodní podniky by rovněž měly 

● poskytovat zástupcům zaměstnanců potřebné vybavení, které jim pomůže vypracovat dobré 
kolektivní smlouvy;

● umožnit pověřeným zástupcům zaměstnanců v jednotlivých zemích, v nichž tyto podniky působí, 
aby mohli vést jednání se zástupci vedení, kteří jsou oprávněni přijímat rozhodnutí v projednávaných 
záležitostech;

● neměly by vyhrožovat přestěhováním celého nebo části provozu z dané země, aby tak nečestným 
způsobem ovlivňovaly tato jednání nebo znemožnily výkon práva organizovat se;

● poskytovat zástupcům zaměstnanců informace potřebné pro vedení smysluplných jednání. 

Nadnárodní a domácí podniky jsou vyzývány, aby reagovaly konstruktivně, pokud je vlády požádají o 
relevantní informace týkající se jejich činnosti. 

Tam, kde to zákony a zvyklosti dovolují, měly by vlády poskytovat zástupcům zaměstnanců na jejich 
žádost informace o odvětvích, v nichž působí nadnárodní společnosti, které jim mohou pomoci při 
defi nování objektivních kritérií v procesu kolektivního vyjednávání.
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Konzultace, šetření stížností a řešení sporů 

Nadnárodní a domácí podniky jsou vyzývány, aby   

● na základě dohody mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jejich zástupci vypracovaly systémy k 
vedení pravidelných konzultací o otázkách společného zájmu; 

● respektovaly právo zaměstnanců  na nestranné vyřizování veškerých jejich stížností a
● snažily se vytvořit společně se zástupci a organizacemi zaměstnanců dobrovolný smírčí 

mechanismus, který přispěje k předcházení a řešení pracovních sporů mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci. 

Shrnutí – kroky v oblasti pracovněprávních vztahů

V této kapitole Deklarace MNE doporučuje

vládám, nadnárodním a domácím podnikům,aby

● respektovaly svobodu sdružování a právo organizovat se 
● uznávaly a umožňovaly kolektivní vyjednávání 

podnikům, aby

● nastolily takové pracovněprávní vztahy, které nejsou méně výhodné než pracovněprávní vztahy u 
srovnatelných zaměstnavatelů;

● dodržovaly svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání a poskytovaly k tomu vybavení a 
informace, které jsou potřebné pro účelná jednání;

● zajistily vedení pravidelných konzultací k otázkám společného zájmu;   
● vyšetřovaly stížnosti zaměstnanců s využitím náležitých postupů;     
● společně se zaměstnanci a jejich zástupci vyvíjely mechanismy pro vedení konzultací a řešení 

sporů;          
● respektovaly právo zaměstnanců předkládat stížnosti, aniž by byli vystaveni jakékoli újmě.
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Seznam kroků, které by měly odbory provést

Deklarace MNE představuje širokou platformu pro vedení diskusí o chování podniků. Kroky je možno 
podnikat na globální, národní i  místní úrovni. 

Níže shrnujeme různé typy kroků, k nimž mohou odbory přistoupit. 

Po tomto přehledu následuje nástroj, jehož úkolem je zhodnotit, do jaké míry vláda a podnik dodržují 
zásady obsažené v Deklaraci MNE.

Tohoto nástroje  je možno využít k hodnocení současné situace v zemi nebo v konkrétním podniku. 

Odborům může tento nástroj sloužit i k hodnocení toho, jak organizace dodržují zásady společenské 
odpovědnosti podniků týkající se pracovníků. 

Kroky, které by měly odbory provést 

Na globální úrovni  

 Zakotvit odkaz na Deklaraci MNE do globálních rámcových smluv a mezinárodních rámcových 
smluv. Ačkoli je možno Deklaraci MNE plným právem charakterizovat jako obecně přijímaný 
“kodex chování” a mezinárodní rámcové smlouvy by měly být považovány spíše za průkopníky 
mezinárodních pracovněprávních vztahů, mají mezinárodní rámcové smlouvy stále ještě hodně 
daleko k tomu, aby pokrývaly všechny oblasti zahrnuté do Deklarace MNE, a proto je důležité 
využívat tento materiál jako kontrolní seznam bodů sloužící k revizi mezinárodních a globálních 
rámcových smluv a také jako určitý návod k použití (pro případné vyvinutí mechanismů sloužících 
společnému hodnocení chování podniků podle ustanovení Deklarace, s využitím seznamu bodů, 
který je obsažen v této brožuře). 

 S MOP se podílet na třístranných iniciativách s cílem přispět k naplňování zásad Deklarace MNE.
 Představovat podnikům helpdesk MOP, kde mohou nalézt pomoc při uplatňování mezinárodních 

pracovních standardů v rámci své činnosti.
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Na národní úrovni    

 Používat Deklaraci MNE jako východisko pro národní třístranné diskuse o prioritách hospodářského 
rozvoje. 

 Bojovat za to, aby vláda uplatňovala zásady MOP, z nichž vychází Deklarace. 
 Propagovat Deklaraci MNE jako rámec, který může vládě sloužit jako kritérium pro stanovení toho, 

které organizace získají vládní pomoc, dotace a další výhody. 
 Usilovat o vypracování směrnic pro zadávání vládních zakázek, ve kterých bude zakotvena podmínka 

dodržování zásad obsažených v Deklaraci MNE.
 Seznamovat občany s obsahem Deklarace MNE tak, aby byli schopni žádat od vlády a podniku 

dodržování jejích zásad.
 Prezentovat dodržování zásad Deklarace MNE jako projev značky “Zaměstnavatel první volby” / 

“Zaměstnavatel osvědčených postupů”.

Na podnikové úrovni 

 Používat Deklaraci MNE jako východisko pro vyjednávání smluv s podniky o jejich činnosti.
 Vyzývat podniky, aby uváděly dodržování Deklarace MNE jako požadavek v kodexech chování 

dodavatelů a řídily se jí při analýze fungování dodavatelského řetězce. Tato příručka nechce 
paušálně a nekriticky vynášet kodexy dodavatelských řetězců, je však zřejmé, že nyní nastal čas 
pro to, aby si organizace pracovníků při využití všech možných prostředků ověřovaly, zda podniky 
dodržují jejich požadavky v sociální oblasti. 

 Seznamovat pracovníky s obsahem Deklarace, a tak jim umožnit hodnotit kroky jejich 
zaměstnavatele (při využití nástrojů obsažených v této brožuře).

 Vyzývat organizace, aby se samy hodnotily na pozadí zásad Deklarace MNE. Tam, kde standardy plní 
nedostatečně, je třeba je vyzvat k přijetí strategie k nastolení nápravy. 

 Zakotvit dodržování zásad Deklarace MNE do kolektivních smluv.     
 Podávat svým národním odborovým centrálám informace o tom, co zjistily, aby mohla být přijata 

rozsáhlá opatření směřující k dodržování zásad obsažených v Deklaraci.



Oblast působení Kontrolní otázka Hodnocení/
oblasti 

působení

Vláda ANO       NE

Všeobecná politika  Ratifikovala vláda základní úmluvy o pracovních 
vztazích?

 Jsou vnitrostátní právní předpisy v souladu se 
základními úmluvami o prac. vztazích?

 Prosazuje vláda Deklaraci MNE a přijetí zásad a 
postupů v ní obsažených? 

 Podporuje vláda domovské země nadnárodních    
podniků při uplatňování osvědčených postupů v  
sociální oblasti v těchto podnicích?

 Je vláda domovské země ochotna vést konzultace 
s vládami hostitelských zemí? 

 Zavedla a používá vláda mechanismy pro vedení 
skutečných třístranných jednání k těmto otázkám? 

       

       

       

       

       

       

Zaměstnanost  Provádí vláda aktivní politiku pracovních míst na 
podporu zaměstnanosti s cílem zajistit práci pro 
všechny, kdo jsou k dispozici a práci hledají? 

       

Rovnost příležitostí a 
zacházení

 Provádí vláda politiku na podporu rovných 
příležitostí a k odstranění diskriminace?

 Odmítá vláda akceptovat požadavky podniku, který 
z jakýchkoli důvodů diskriminuje?

 Poskytuje vláda průběžně pomoc a vedení v 
otázce, jak zabránit diskriminaci v zaměstnání?

       

       

       

Jistota zaměstnání  Ratifikovala vláda Úmluvu č. 158 nebo použila tuto 
Úmluvu při vypracování národní legislativy?

 Jsou pracovníci chráněni před svévolným 
propuštěním? 

 Přijímá vláda opatření řešící otázku dopadů 
činnosti nadnárodních podniků na zaměstnanost a 
pracovní trh?

 Poskytuje vláda ve spolupráci s nadnárodními a 
národními podniky ochranu před ztrátou příjmu při 
ukončení pracovního poměru?
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Nástroje, jež mají odbory k dispozici: 
využití potenciálu Deklarace MNE MOP



Oblast působení Kontrolní otázka Hodnocení/
oblasti 

působení

Vláda ANO       NE

Výcvik  Vypracovala vláda ve spolupráci s odbory a 
organizacemi zaměstnavatelů politiku v oblasti 
odborného výcviku a volby povolání?

       

Prac. a život podmínky 
Mzdy, benefity a 
podmínky

 Přijala vláda opatření zajišťující přínos z činnosti 
nadnárodních podniků nízkopříjmovým skupinám a 
méně vyvinutým oblastem? 

       

Minimální věk pro 
přijetí do zaměstnání

 Činí vláda kroky směřující k zákazu a odstranění 
dětské práce?

       

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

 Přijímá vláda kroky k uplatňování mezinárod.
pracovních standardů v nadnárodních a národních 
podnicích s cílem zajistit dodržování příslušných 
bezpečnostních standardů?                                    

       

Pracovně právní 
vztahy 
Svoboda sdružování a 
právo organizovat se

 Dovoluje vláda nadnárodním podnikům vstupovat 
do mezinárodních/národních asociací?

 Dovoluje vláda všem pracovníkům jakéhokoli 
podniku stát se členem odborové organizace dle 
své volby?

 Povoluje vláda vstup do země zástupcům  
odborářů za účelem vedení konzultací?   

 Zajišťuje vláda, aby veškeré zvláštní pobídky, které 
mají přivést zahraniční investice, nezahrnovaly 
jakékoli omezení práv pracovníků na svobodu 
sdružování, práva na kolektivní vyjednávání nebo 
práva na organizování se?

       

       

       

       

Kolektivní 
vyjednávání

 Žádá vláda od podniků informace o jejich činnosti?
 Poskytuje vláda informace získané od organizací 

na požádání odborům?

       
       

Řešení stížností  Pomáhá vláda vytvářet mechanismy k předcházení 
a řešení pracovních sporů?  
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Oblast působení Kontrolní otázka Hodnocení/
oblasti 

působení

Podniky ANO       NE

Všeobecná politika  Dodržuje podnik vnitrostátní právní předpisy a 
nařízení?

 Věnuje podnik dostatečnou pozornost místním 
zvyklostem?

 Dodržuje podnik mezinárodní standardy týkající se 
lidských a pracovních práv?

 Vede podnik konzultace s cílem dosáhnout, aby 
jeho činnost byla v souladu s národní politikou, 
prioritami rozvoje a sociálními cíli a strukturami 
země?

       

       

       

       

Zaměstnanost 
Podpora 
zaměstnanosti

 Usiluje podnik o zvýšení zaměstnanosti a vyšší 
standardy?

 Považuje podnik za prioritní otázky jako 
zaměstnanost, profesní rozvoj a kariérní postup 
občanů hostitelské země? 

 Používá podnik technologie, které vytvářejí  
pracovní místa?

 Buduje podnik vazby s místními podniky a využívá 
místních možností, místních zpracovatelů a 
výrobců?

       

       

       

       

Rovnost příležitostí a 
zacházení

 Vychází se při přijímání, umisťování, školení 
a povyšování pracovníků z jejich kvalifikace, 
dovedností a zkušeností? 

       

Jistota zaměstnání  Provádí podnik aktivní personální plánování?
 Plní podnik své závazky týkající se stability 

zaměstnání a sociálního zabezpečení? 
 Vyhýbá se podnik svévolnému propouštění?
 Upozorňuje podnik s předstihem odbory na  

případné změny své činnosti?
 Zvažuje podnik zavedení opatření zmírňujících 

negativní dopady, které přinášejí změny jeho 
činnosti?

 Vede podnik konzultace s vládou a organizací 
zaměstnanců ohledně změn své činnosti?
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Oblast působení Kontrolní otázka Hodnocení/
oblasti 

působení

Podniky ANO       NE

Výcvik  Zajišťuje podnik školení pracovníkům na všech 
úrovních?

 Zajišťuje podnik výcvik odpovídající potřebám 
rozvoje země?

 Podílí se podnik na programech zaměřených na 
podporu získávání a rozvoje kvalifikace? 

 Dává podnik místním manažerům možnost 
rozšiřovat si zkušenosti? 

       

       

       

       

Prac. a životní 
podmínky 
Mzdy benefity a 
podmínky

 Vyplácí podnik mzdy a benefity a vytváří podmínky, 
srovnatelné a nikoli méně výhodné než ty, které 
poskytují místní zaměstnavatelé obdobné velkosti 
a prostředků?

 Poskytuje podnik tam, kde nejsou srovnatelní 
zaměstnavatelé, nejlepší možné mzdy, benefity a 
podmínky zaměstnání, které alespoň uspokojují 
základní potřeby pracovníků a jejich rodin?

       

       

Minimální věk 
pro přijetí 
do zaměstnání

 Respektuje podnik minimální věk pro přijetí do 
zaměstnání?

 Usiluje podnik o odstranění nejhorších forem 
dětské práce?

 Zjišťuje podnik, zda v jeho globálním 
dodavatelském řetězci existuje dětská práce? 

       

       

       

Bezpečnost a ochrana 
zdraví

 Dodržuje podnik nejvyšší standardy bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci?

 Zkoumá podnik příčiny rizik pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a činí  potřebná opatření ke 
zlepšení situace?

 Informuje podnik vládu a odbory o zvláštních 
rizicích vzniklých v souvislosti s novými produkty a 
procesy a o přijatých ochranných opatřeních? 

 Informuje podnik o postupech, které se osvědčily v 
jiných zemích? 

  Spolupracuje podnik plně s příslušnými 
orgány BOZP, zástupci zaměstnanců a jejich 
organizacemi?
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Oblast působení Kontrolní otázka Hodnocení/
oblasti 

působení

Podniky ANO       NE

Pracovněprávní 
vztahy

 Jsou pracovněprávní vztahy v podniku neméně 
příznivé než pracovněprávní vztahy u srovnatelných 
zaměstnavatelů?

       

Svoboda sdružování a 
právo organizovat se

 Mohou zaměstnanci svobodně zakládat odbory a 
vstupovat do odborů dle své volby?

 Jsou zaměstnanci trestáni nebo diskriminováni z 
důvodu svého členství v odborech? 

 Dovoluje podnik zástupcům zaměstnanců vést 
společné konzultace?

       

       

       

Kolektivní 
vyjednávání

 Respektuje podnik právo zaměstnanců na 
kolektivní vyjednávání a poskytuje vybavení a  
informace potřebné pro smysluplná jednání?

 Uznává podnik zástupce zaměstnanců, kteří byli 
nominováni pro vedení kolektivního vyjednávání? 

 Obsahují kolektivní smlouvy ustanovení o řešení 
sporů vzniklých v důsledku rozdílného výkladu a 
uplatňování těchto smluv?

 Vyhrožuje podnik přeložením celého provozu 
nebo jeho části, aby ovlivnil jednání nebo zabránil 
uplatňování práva organizovat se?

 Reaguje podnik pozitivně na žádost vlády o 
relevantní informace týkající se jeho činnosti?

       

       

       

       

       

Konzultace, stížnosti 
a řešení sporů

 Fungují v podniku mechanismy pro vedení 
pravidelných konzultací se zaměstnanci a jejich 
zástupci o otázkách společného zájmu? 

 Řeší se stížnosti pracovníků, aniž by dotyčný 
pracovník při tom utrpěl nějakou újmu?

 Spojil se podnik s odbory, aby společně vytvořily 
dobrovolný smírčí mechanismus, jenž má 
napomoci předcházet pracovním sporům a řešit 
je?
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Nástroje, jež mají odbory k dispozici: 
Mezinárodní pracovní standardy 

Seznam dokumentů zmiňovaných v Deklaraci MNE 

(Ověřte, zda byly ratifikovány, jejich uplatňování, možnost využití jejich zásad při vyjednávání smluv)

ÚMLUVY

Č. 29  o nucené práci, 1930

Č. 87  o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, 1948

Č. 98  o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949

Č. 100  o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951

Č. 105  o odstranění nucené práce, 1957

Č. 110  o podmínkách zaměstnávání pracovníků na plantážích, 1958

Č. 111  o diskriminaci v zaměstnání a povolání, 1958

Č. 115  o ochraně pracovníků před ionizujícími zářeními, 1960

Č. 119  o zabezpečení strojů, 1963

Č. 122  o politice zaměstnanosti, 1964

Č. 130  o zdravotní péči a nemocenských dávkách, 1969

Č. 135  o ochraně a podmínkách poskytovaných zástupcům pracovníků v podniku, 1971

Č. 136  o ochraně před nebezpečím otravy benzenem, 1971

Č. 138  o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání, 1973

Č. 139  o prevenci a omezování pracovních rizik způsobených karcinogenními látkami a činiteli, 
1974

Č. 142  o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975
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Č. 182  o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, 1999

Č. 148  o ochraně pracovníků před riziky v pracovním prostředí způsobenými znečištěním vzduchu, 
hlukem a vibracemi, 1977

Č. 154  o podpoře kolektivního vyjednávání, 1981

Č. 155  o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, 1981

Č. 156  o rovných příležitostech a rovném zacházení s muži a ženami: pracovníci s rodinnými 
povinnostmi, 1981

Č. 158  o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1982

Č. 161  o závodních zdravotních službách, 1985

Č. 162  o bezpečnosti při používání azbestu, 1986

Č. 167  o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988

Č. 168  o podpoře zaměstnanosti a ochraně před nezaměstnaností, 1988

Č. 170  o bezpečnosti při používání chemikálií při práci, 1990

Č. 173  o ochraně nároků pracovníků v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, 1992

Č. 174  o prevenci závažných průmyslových nehod, 1993

Č. 176  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech, 1995

Č. 184  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství, 2001

DOPORUČENÍ 

Č. 35  o nepřímém nucení k práci, 1930

Č. 69  o zdravotní péči, 1944

Č. 90  o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951

Č. 92  o dobrovolném urovnávání sporů a smírčím řízení, 1951

Č. 94  o konzultacích a spolupráci mezi zaměstnavateli a pracovníky na úrovni podniku, 1952
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Č. 110  o podmínkách zaměstnávání pracovníků na plantážích, 1958

Č. 111  o diskriminaci v zaměstnání a povolání, 1958

Č. 114   o ochraně pracovníků před ionizujícími zářeními, 1960

Č. 115  o bydlení pracovníků, 1961

Č. 116  o zkrácení pracovní doby, 1962

Č. 118  o zabezpečení strojů, 1963

Č. 119  o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1963

Č. 122  o politice zaměstnanosti, 1964

Č. 129 o komunikaci mezi vedením a zaměstnanci podniku, 1967 

Č. 130  o šetření stížností v podniku za účelem jejich urovnání, 1967

Č. 134  o zdravotní péči a nemocenských dávkách, 1969

Č. 144  o ochraně před nebezpečím otravy benzenem, 197l

Č. 146  o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání, 1973

Č. 147  o prevenci a omezování pracovních rizik způsobených karcinogenními látkami a činiteli, 
1974

Č. 169  o politice zaměstnanosti, 1984

Č. 189  o všeobecných podmínkách pro stimulaci vytváření pracovních míst v malých a středních 
podnicích, 1998

Č. 190  o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, 1999

Č. 194  o seznamu nemocí z povolání a evidenci a hlášení případů pracovních úrazů a nemocí z 
povolání, 2002

Č. 195  o rozvoji lidských zdrojů: vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení, 2004

Č. 156  o ochraně pracovníků před riziky v pracovním prostředí způsobenými znečištěním vzduchu, 
hlukem a vibracemi, 1977

Č. 163  o podpoře kolektivního vyjednávání, 1981
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Č. 164  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovním prostředí, 1981

Č. 165 o rovných příležitostech a rovném zacházení s muži a ženami: pracovníci s rodinnými 
povinnostmi, 1981

Č. 166  o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1982

Č. 171  o závodních zdravotních službách, 1985

Č. 172  o bezpečnosti při používání azbestu, 1986

Č. 175  o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988

Č. 176  o podpoře zaměstnanosti a ochraně před nezaměstnaností, 1988

Č. 177  o bezpečnosti při používání chemikálií při práci, 1990

Č. 180  o ochraně nároků pracovníků v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, 1992

Č. 181  o prevenci závažných průmyslových nehod, 1993

Č. 183  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech, 1995

Č. 192  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství, 2001
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Správní rada MOP označila řadu dalších dokumentů MOP za důležité v souvislosti se současnou krizí. 
Dělnická skupina a ACTRAV se domnívají, že ratifikace a uplatňování uvedených standardů a také účinné 
prosazování ostatních nástrojů je v souladu s cíli Deklarace MNE, a proto by měly být zařazeny do 
budoucích revizí: 

Ú.  81  Úmluva o inspekci práce, 1947

Ú.  129  Úmluva o inspekci práce (zemědělství), 1969

Ú.  144  Úmluva o trojstranných poradách, 1976

Ú.  94  Úmluva o pracovních doložkách (veřejné smlouvy), 1949

Ú.  95  Úmluva o ochraně mzdy, 1949

Ú.  97  Úmluva (revidovaná) o migrujících pracovnících, 1949

Ú.  102  Úmluva sociálním zabezpečení, 1952

Ú.  131  Úmluva o minimálních mzdách, 1970

Ú.  143  Úmluva o migrujících pracovnících (doplňující ustanovení), 1975

Ú.  175  Úmluva o práci na zkrácený úvazek, 1994

Ú.  177  Úmluva o domácké práci, 1996

Ú. 183  Úmluva o ochraně mateřství, 2000

D. 113  Doporučení o konzultacích (na odvětvové a národní úrovni), 1960

MLC  Úmluva o práci na moři, 2006

D. 198  Doporučení o pracovním poměru, 2006

Ú. 187  Úmluva o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2006

Ú. 188  Úmluva o práci v odvětví rybolovu, 2007

D. 200  Doporučení o HIV a AIDS, 2010

Deklarace sociální spravedlnosti Deklarace o sociální spravedlnosti 
    za spravedlivou globalizaci, 2008

GJP  Globální pakt o pracovních místech, 2009.
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ÚVOD

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století vyvolalo působení nadnárodních společností 
rozsáhlé diskuse, které vyústily v požadavek vypracovat mezinárodní nástroje sloužící regulaci jejich 
chování a definování jejich vztahů s hostitelskými zeměmi, většinou zeměmi rozvojového světa. Obavy, 
které vyvolávala činnost nadnárodních společnosti, se týkaly zejména otázek pracovních vztahů a sociální 
politiky. MOP usilovala ve sféře svého působení o vypracování mezinárodní směrnice, což vedlo k tomu, 
že v r. 1977 přijala Správní rada Mezinárodního úřadu práce Tripartitní deklaraci zásad o nadnárodních 
podnicích a sociální politice (Deklaraci MNE).

Zásady zakotvené v tomto univerzálním nástroji slouží jako vodítko pro nadnárodní podniky, vlády a 
organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců v takových oblastech, jako je zaměstnanost, pracovní a životní 
podmínky a pracovněprávní vztahy. Ustanovením Deklarace dodávají na důrazu mezinárodní úmluvy a 
doporučení týkající se pracovních vztahů, které by sociální partneři měli v co nejširší míře respektovat. 
Přijetí Deklarace MOP o základních principech a právech v práci a jejího následného sdělení v r. 1998 
podtrhlo význam základních úmluv při plnění cílů MOP a Deklarace MNE tudíž zohledňuje cíle Deklarace z 
r. 1998. 

Dnes je vzhledem k významné roli, kterou hrají nadnárodní společnosti v procesu sociální a 
ekonomické globalizace, dodržování zásad Deklarace MNE stejně aktuální a potřebné jako v době jejího 
přijetí. Protože v mnoha částech světa nabírá na obrátkách úsilí přilákat a povzbudit přímé zahraniční 
investice, dostávají zúčastněné strany novou příležitost využívat zásad obsažených v Deklaraci jako 
nástroje k posílení pozitivních dopadů činnosti nadnárodních společností v oblasti sociální i v oblasti 
pracovních vztahů.  

Jak uplatňují Deklaraci nadnárodní podniky, vlády a organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
sledují pravidelně prováděné přehledy. Jejich výsledky a analýza obdržených odpovědí jsou předkládány 
k projednání Správní radě MÚP. Tyto dokumenty, stejně tak jako další informace a publikace, obsahující 
výsledky výzkumu nadnárodních podniků a sociální politiky, jsou k dispozici na http://www.ilo.org.

V případě neshod ohledně uplatňování Deklarace mohou strany využít postupu zavedeného v r. 
1981 a předložit MÚP žádost o výklad významu jejích ustanovení. Tento postup je pro informaci uveden v 
příloze. Pomoc a radu týkající se předkládání žádostí o výklad ustanovení Deklarace je možno získat na 
Mezinárodním úřadu práce. 

Tento nástroj slouží jako sociálněpolitická směrnice pro oblast činnosti, která je citlivá a velmi 
komplikovaná. Uplatňování Deklarace všemi zúčastněnými stranami by přispělo k vytvoření klimatu 
napomáhajícímu hospodářskému a společenskému rozvoji. 

iv
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Mezinárodní organizace práce

TRIPARTITNÍ DEKLARACE ZÁSAD 
O NADNÁRODNÍCH PODNICÍCH A SOCIÁLNÍ POLITICE  

(přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 
204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z jejího 
279. zasedání (listopad 2000) a 295. zasedání (březen 2006))

Správní rada Mezinárodního úřadu práce:
připomínajíc, že se Mezinárodní organizace práce již řadu let zabývá otázkami souvisejícími s 

činností nadnárodních podniků;
vědoma si zejména toho, že různé průmyslové výbory, regionální konference a Mezinárodní 

konference práce od poloviny šedesátých let minulého století požadují, aby Správní rada přijala potřebná 
opatření v oblasti nadnárodních podniků a sociální politiky;

jsouc informována o činnosti jiných mezinárodních orgánů, zejména Komise OSN pro nadnárodní 
korporace a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);

domnívajíc se, že MOP se svojí jedinečnou tripartitní strukturou, svými schopnostmi a dlouholetými 
zkušenostmi v sociální oblasti musí hrát zásadní roli při vypracování zásad sloužících orientaci vlád, 
organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i samotných nadnárodních podniků;

připomínajíc, že v r. 1972 svolala Třístrannou schůzku expertů o vztahu mezi nadnárodními podniky 
a sociální politikou, která doporučila MOP zavést výzkumný a studijní program a v r. 1976 uspořádat 
Třístrannou poradní schůzku o vztahu mezi nadnárodními podniky a sociální politikou za účelem 
přezkoumání výzkumného programu MOP a navržení vhodných opatření MOP v sociální oblasti a v oblasti 
práce; 

majíc na paměti jednání Světové konference o zaměstnanosti;
rozhodnuvši poté o vytvoření třístranné skupiny pro přípravu návrhu Tripartitní deklarace zásad 

pokrývající všechny oblasti zájmu MOP, které se dotýkají sociálních aspektů činnosti nadnárodních 
podniků, včetně vytváření pracovních příležitostí v rozvojových zemích, s přihlédnutím k  doporučením 
Tripartitní poradní schůzky konané v r. 1976;

rozhodnuvši také o opětovném svolání Třístranné poradní schůzky, která by zvážila návrh Deklarace 
zásad připravený třístrannou skupinou;

přihlédnuvši ke zprávě a návrhu Deklarace zásad, které jí předložila opětovně svolaná Třístranná 
poradní schůzka;

tímto schvaluje následující Deklaraci, která nese název Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních 
podnicích a sociální politice, přijatou Správní radou Mezinárodního úřadu práce, a vyzývá vlády členských 
států MOP, příslušné organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a nadnárodní podniky působící na jejich 
území, aby dodržovaly zásady zakotvené v této Deklaraci. 

1.  Nadnárodní podniky hrají důležitou roli v ekonomikách většiny zemí i v mezinárodních 
ekonomických vztazích. To budí stále větší zájem vlád i zaměstnavatelů a zaměstnanců a jejich 
organizací. Prostřednictvím přímých zahraničních investic a jiných prostředků mohou být tyto podniky 
velmi prospěšné pro domovské i hostitelské země, neboť přispívají k efektivnějšímu využívání kapitálu, 
technologií a pracovní síly. V rámci rozvojové politiky stanovené vládami mohou rovněž významně 
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přispět k rozvíjení hospodářské a společenské prosperity, ke zlepšování životní úrovně a uspokojování 
základních potřeb, k vytváření pracovních příležitostí, a to přímo i nepřímo, a k požívání základních 
lidských práv včetně svobody sdružování po celém světě. Na druhé straně může postup nadnárodních 
podniků, které při rozšiřování své činnosti překračují národní rámec, vést ke zneužívání koncentrace 
hospodářské síly a ke střetům s cíli národní politiky a zájmy pracovníků. Složitost nadnárodních podniků 
a potíže s chápáním jejich odlišných struktur, fungování a politiky může někdy navíc vyvolávat obavy v 
domovské či hostitelské zemi nebo v obou těchto zemích. 

2.  Cílem této Tripartitní deklarace zásad je podpořit pozitivní přínos, kterým mohou nadnárodní 
podniky přispět k hospodářskému a společenskému pokroku, a omezit na minimum a vyřešit problémy, 
které může vyvolávat jejich činnost, s přihlédnutím k rezolucím OSN obhajujícím nastolení Nového 
mezinárodního ekonomického řádu a také dalším iniciativám Spojených národů, jako jsou např. Global 
Compact a Rozvojové cíle tisíciletí.

3.  K naplnění tohoto cíle dále přispějí vhodné zákony a politika, opatření a kroky přijaté vládami a 
spolupráce mezi vládami a organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců ve všech zemích. 

4.  Zásady zakotvené v této Deklaraci jsou určeny vládám a organizacím zaměstnavatelů a 
zaměstnanců domovských a hostitelských zemí i samotným nadnárodním podnikům.  

5.  Tyto zásady mají vést vlády, organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a nadnárodní podniky 
k přijetí takových opatření a kroků a ke schválení takové sociální politiky, včetně politiky založené na 
zásadách zakotvených v Ústavě a příslušných úmluvách a doporučeních MOP, které napomohou dalšímu 
sociálnímu pokroku. 

6.  Aby tato Deklarace mohla sloužit svému účelu, nepotřebuje přesnou právní definici  
nadnárodních podniků; tento odstavec má za cíl usnadnit chápání Deklarace a nikoli poskytnout takovouto 
definici. Mezi nadnárodní podniky patří podniky, ať už státní, smíšené nebo soukromé, které vlastní 
nebo kontrolují výrobu, distribuci, služby či jiná zařízení mimo zemi, v níž mají sídlo. Stupeň vzájemné 
nezávislosti subjektů tvořících nadnárodní podniky se do značné míry liší podnik od podniku, závisí na 
povaze vztahů mezi těmito subjekty a oblastech jejich činnosti a na značné rozmanitosti forem jejich 
vlastnictví, velikosti, charakteru a na místě jejich působení. Není-li uvedeno jinak, označuje termín 
“ nadnárodní podnik” v této Deklaraci různé subjekty (mateřské společnosti či místní subjekty nebo 
oboje či organizaci jako celek) podle rozdělení odpovědnosti mezi nimi, přičemž se předpokládá, že 
budou spolupracovat a vzájemně si pomáhat tak, aby to umožnilo dodržování zásad zakotvených v této 
Deklaraci. 

7.  Tato Deklarace stanoví zásady v oblasti zaměstnanosti, výcviku, pracovních a životních podmínek 
a pracovněprávních vztahů; vládám, organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců a  nadnárodním 
podnikům se doporučuje, aby tyto zásady dodržovaly na dobrovolné bázi, přičemž ustanovení Deklarace 
neomezují ani jinak neovlivňují závazky vyplývající z ratifikace jakékoli jiné úmluvy MOP.
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VŠEOBECNÁ POLITIKA

8.  Všechny strany, kterých se tato Deklarace týká, by měly respektovat svrchovaná práva států, 
dodržovat vnitrostátní právní předpisy a nařízení, řádně přihlížet k místním zvyklostem a zachovávat 
příslušné mezinárodní standardy. Měly by respektovat Všeobecnou deklaraci lidských práv a příslušné 
mezinárodní dohody přijaté Valným shromážděním OSN a také Ústavu Mezinárodní organizace práce 
a její zásady, podle nichž je základním předpokladem udržitelného pokroku svoboda vyjadřování a 
sdružování. Měly by přispívat k naplňování Deklarace MOP o základních principech a právech v práci a 
jejího následného sdělení, přijatých v r. 1998. Rovněž by měly dodržovat závazky, které na sebe svobodně 
vzaly v souladu s vnitrostátním právem, a přijaté mezinárodní závazky. 

9.  Vlády států, které dosud neratifikovaly Úmluvy č. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138 a 182, by 
tak měly učinit a v každém případě prostřednictvím své národní politiky v co největší míře uplatňovat 
zásady zakotvené v těchto úmluvách a v doporučeních č. 35, 90, 111, 119, 122, 146, 169, 189 a 190.1 
Aniž by byla dotčena povinnost vlád zajistit dodržování úmluv, které ratifikovaly, v zemích, kde nejsou 
dodržovány úmluvy a doporučení uváděné v tomto odstavci, by se jimi měly všechny strany řídit ve své 
sociální politice. 

10. Nadnárodní podniky by měly plně respektovat vytyčené všeobecné politické cíle zemí, v nichž 
působí. Jejich činnost by měla být v souladu s prioritami rozvoje, cíli v sociální oblasti a strukturou země, 
v níž působí. Za tímto účelem by se měly konat konzultace mezi nadnárodními podniky a příslušnými 
vládami a případně i příslušnými národními organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

11. Zásady zakotvené v této Deklaraci nemají za cíl zavádět nebo udržovat nerovnosti v zacházení s 
nadnárodními podniky v porovnání s podniky národními. Vyjadřují osvědčené postupy platné pro všechny. 
Od nadnárodních i domácích podniků by se mělo všude tam, kde se principy této Deklarace týkají obou 
druhů podniků, očekávat stejné chování obecně a uplatňování stejných sociálních praktik zvláště. 

12. Vlády domovských zemí by měly podporovat dobrou sociální praxi v souladu s touto 
Deklarací zásad, se zřetelem k sociálnímu a pracovnímu právu, předpisům a praxi v hostitelských zemích 
a také k příslušným mezinárodním standardům. Vlády hostitelských i domovských zemí by měly být 
připraveny spolu z podnětu jedné z nich jednat, kdykoli vznikne potřeba.

3

1 Úmluva (č. 29) o nucené práci; Úmluva (č. 87) o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se; Úmluva (č. 98) o provádění zásad 
práva organizovat se a kolektivně vyjednávat; Úmluva (č. 100) o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty; Úmluva (č. 105) o 
zrušení nucené práce; Úmluva (č. 111) o diskriminaci v zaměstnání a povolání;  Úmluva (č. 122) o politice zaměstnanosti; Úmluva (č. 138) o 
minimálním věku pro přijetí do zaměstnání; Úmluva (č. 182) o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce; 
Doporučení (č. 35) o nepřímém nucení k práci; Doporučení (č. 90) o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty;  Doporučení (č. 
111) o diskriminaci v zaměstnání a povolání; Doporučení (č. 119) o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele; Doporučení (č. 
122) o politice zaměstnanosti; Doporučení (č. 146) o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání; Doporučení (č. 169) o politice zaměstnano-
sti; Doporučení (č. 189) o všeobecných podmínkách na podporu vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích; Doporučení  (č. 
190) o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.
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ZAMĚSTNANOST

Podpora zaměstnanosti 

13. Ve snaze stimulovat hospodářský růst a rozvoj, zvýšit životní úroveň, naplnit potřebu pracovní 
síly a překonat nezaměstnanost a podzaměstnanost by měly vlády vyhlásit a provádět jako jeden 
ze svých hlavních cílů aktivní politiku zaměřenou na podporu plné, produktivní a svobodně zvolené 
zaměstnanosti.2

14. To je zvláště důležité v případě vlád hostitelských zemí v rozvojových oblastech světa, kde jsou 
problémy nezaměstnanosti a podzaměstnanosti nejvážnější. V této souvislosti je třeba mít na paměti 
všeobecné závěry přijaté na Tripartitní světové konferenci o zaměstnanosti, distribuci příjmů a sociálním 
pokroku a mezinárodní dělbě práce (Ženeva, červen 1976),3 a Globální agendu pro zaměstnanost (Ženeva, 
březen 2003)4.

15. Odstavce 13 a 14 výše představují pro domovské i hostitelské země rámec, v němž je třeba 
věnovat náležitou pozornost vlivu nadnárodních podniků na zaměstnanost. 

16. Nadnárodní podniky, zejména pokud působí v rozvojových zemích, by měly usilovat o rozšíření 
počtu pracovních příležitostí a zvýšení standardů, s přihlédnutím k vládní politice zaměstnanosti a jejím 
cílům a rovněž k jistotám zaměstnání a dlouhodobému rozvoji podniku. 

17. Před zahájením činnosti by se nadnárodní podniky měly v případě potřeby poradit s příslušnými 
orgány a národními organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby zajistily, že jejich personální 
plány budou pokud možno v souladu s národní politikou sociálního rozvoje. Tyto konzultace mezi 
nadnárodními podniky a všemi zúčastněnými stranami by měly, stejně jako v případě domácích podniků, 
mít pokračování. 

18. Nadnárodní podniky by měly považovat za prioritní otázky zaměstnanosti, profesního rozvoje, 
podpory a kariérního růstu občanů hostitelské země na všech úrovních, v případě potřeby ve spolupráci 
se zástupci pracovníků, které zaměstnávají, nebo jejich organizacemi a státními orgány.  

19. Když nadnárodní podniky investují v rozvojových zemích, měly by si uvědomit význam užívání 
nových technologií, které vytvářejí zaměstnanost, a to jak přímo tak i nepřímo. V míře, ve které to 
dovoluje povaha procesů a podmínky panující v daném hospodářském sektoru, by měly přizpůsobovat 
technologie potřebám a charakteristickým rysům hostitelských zemí. Rovněž by se měly tam, kde je to 
možné, podílet v hostitelských zemích na vývoji vhodných technologií. 

20. Na podporu zaměstnanosti v rozvojových zemích v kontextu rozšiřující se světové ekonomiky 
by měly nadnárodní podniky, kde je to reálné, zvažovat uzavíraní smluv s tuzemskými podniky o výrobě 
součástí a zařízení a využívání místních surovin i průběžnou podporu místního zpracování surovin. 
Takovýchto dohod by nadnárodní podniky neměly využívat k tomu, aby se vyhnuly odpovědnosti plynoucí 
z této Deklarace.  

4

2 Úmluva  (č. 122)  a Doporučení (č. 122) o politice zaměstnanosti; Doporučení (č. 169) o politice zaměstnanosti; a  Doporučení (č. 189) o všeo-
becných podmínkách na podporu vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích; 

3 MOP, Světová konference o zaměstnanosti,  Ženeva, 4.-17. června 1976.
4 Globální agenda MOP pro zaměstnanost, 2003, MOP, Ženeva.
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Rovnost příležitostí a zacházení     

21. Všechny vlády by měly provádět politiku zaměřenou na podporu rovnosti příležitostí a zacházení 
v zaměstnání s cílem odstranit jakoukoli diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, 
politických názorů, národnosti nebo sociálního původu.5

22. Nadnárodní podniky by se měly řídit touto všeobecnou zásadou při veškeré své činnosti, aniž 
by tím byla dotčena opatření uvedená v odstavci 18 nebo politika vlády usilující o nápravu historicky 
zakořeněné diskriminace a tedy o rozšíření rovnosti příležitostí a zacházení v zaměstnání.6  Nadnárodní 
podniky by tudíž měly při rozhodování o najímání, umisťování, výcviku a kariérním postupu svých 
pracovníků na všech úrovních vycházet z jejich kvalifikace, dovedností a zkušeností. 

23. Vlády by nikdy neměly vyžadovat ani podporovat u nadnárodních podniků diskriminaci na 
základě kteréhokoli z důvodů uvedených v odstavci 21; doporučuje se, aby vlády nadále poskytovaly v 
případě potřeby pomoc s odstraňováním takové diskriminace v zaměstnání. 

Jistota zaměstnání 

24. Vlády by měly pečlivě zkoumat vliv nadnárodních podniků na zaměstnanost v různých 
průmyslových odvětvích. Vlády i samotné nadnárodní podniky by měly ve všech zemích přijímat vhodná 
opatření k řešení otázky dopadů činnosti nadnárodních podniků na zaměstnanost a trh práce. 

25. Nadnárodní podniky stejně jako domácí podniky by měly prostřednictvím personálního 
plánování usilovat o to, aby poskytovaly svým zaměstnancům stálé zaměstnání, a měly by dodržovat 
svobodně vyjednané závazky týkající se stability zaměstnání a sociálního zabezpečení. Vzhledem k 
tomu, že nadnárodní podniky mohou být flexibilní, měly by se snažit převzít vedoucí úlohu v zajišťování 
jistoty zaměstnání, a to zejména v zemích, kde by přerušení činnosti pravděpodobně vedlo k prohloubení 
dlouhodobé nezaměstnanosti. 

26. Pokud nadnárodní podniky uvažují o změnách činnosti (včetně změn plynoucích z fúzí, nákupů 
podniků nebo přeložení výroby), které by měly značný dopad na zaměstnanost, měly by tyto změny 
oznámit s dostatečným předstihem příslušným vládním orgánům a zástupcům pracovníků, kteří jsou u 
nich zaměstnáni, a jejich organizacím, aby mohly společně s nimi přezkoumat důsledky těchto změn a 
co možná nejvíce zmírnit nežádoucí dopady. To je zvláště důležité v případě zavírání podniku spojeného s 
hromadným propouštěním. 

27. Je třeba se vyhýbat svévolnému propouštění.7

28. Vlády by ve spolupráci s nadnárodními i domácími podniky měly poskytovat určitou formu 
ochrany příjmu pracovníků, kteří byli propuštěni ze zaměstnání.8

5

5 Úmluva (č. 111) a Doporučení (č. 111) o diskriminaci v zaměstnání a povolání; Úmluva (č. 100) a Doporučení (č. 90) o stejném odměňování 
mužů a žen za práci stejné hodnoty

6 Viz následující kodexy chování MOP: HIV/AIDS a svět práce, kodex chování MOP, 2001, MOP, Ženeva; Řešení otázky invalidity na pracovišti, 
Kodex zásad MOP,  2002, MOP, Ženeva.

7 Doporučení (č. 119) o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele 
8 tamtéž.
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ODBORNÝ VÝCVIK

29. Vlády by měly ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami vypracovat národní politiku 
odborného výcviku a poradenství, úzce navázanou na oblast zaměstnanosti.9  Tato politika představuje 
rámec, v němž by nadnárodní podniky měly provádět svoji politiku odborného výcviku. 

30. Při své činnosti by měly nadnárodní podniky zajistit, aby jejich zaměstnanci v hostitelské zemi 
na všech úrovních získávali potřebný odborný výcvik, který splňuje potřeby podniku a také odpovídá 
politice rozvoje dané země. Takový výcvik by měl v maximální možné míře rozvíjet obecně užitečné 
dovednosti a podporovat možnosti profesionálního růstu. Tuto odpovědnost by nadnárodní podniky 
měly tam, kde je to na místě, sdílet s úřady dané země, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a 
příslušnými místními, národními nebo mezinárodními institucemi. 

31. Nadnárodní podniky působící v rozvojových zemích by se měly společně s domácími podniky 
účastnit programů podporovaných vládami hostitelských zemí a organizacemi zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, včetně zvláštních fondů. Tyto programy by měly mít za cíl podporovat vytváření a rozvoj 
dovedností a poskytovat poradenství pro volbu povolání a měly by být společně řízeny všemi stranami, 
které je podporují. Kde je to možné, měly by nadnárodní podniky přispívat k národnímu rozvoji tím, 
že budou uvolňovat svůj kvalifikovaný personál na pomoc s vedením školících programů pořádaných 
vládami. 

32. Nadnárodní podniky by měly, ve spolupráci s vládami a v míře slučitelné s efektivním 
fungováním podniku, dávat příležitosti místnímu managementu, aby rozšiřoval své zkušenosti v rámci 
celého podniku ve vhodných oblastech, jako jsou např. pracovněprávní vztahy.   

PRACOVNÍ A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Mzdy, benefity a pracovní podmínky   

33. Mzdy, benefity a pracovní podmínky poskytované nadnárodními podniky by neměly být pro 
pracovníky méně výhodné než podmínky, které poskytují srovnatelní zaměstnavatelé v dané zemi. 

34. Pokud nadnárodní  podniky  působí v rozvojových zemích, kde neexistují srovnatelní 
zaměstnavatelé, měly by poskytovat nejlepší možné mzdy, benefity a pracovní podmínky odpovídající 
politice vlády.10  Tyto mzdy, benefity a pracovní podmínky by měly odpovídat ekonomické situaci podniku, 
avšak měly by být alespoň takové, aby uspokojovaly základní potřeby pracovníků a jejich rodin. Tam, kde 
se pracovníkům poskytují základní služby, jako je bydlení, zdravotní péče nebo strava, by tyto služby měly 
být dobré kvality.11

35. Vlády, zejména v rozvojových zemích, by se měly snažit přijímat vhodná opatření směřující k 
tomu, aby z činnosti nadnárodních podniků těžily v co největší možné míře nízkopříjmové skupiny a méně 
rozvinuté oblasti.

6

9 Úmluva (č. 142) o rozvoji lidských zdrojů a Doporučení (č. 195) o rozvoji lidských zdrojů: vzdělávání, příprava a celoživotní učení, které 
připomínají dobrovolný charakter, podstatu a úrovně kolektivního vyjednávání.

10 Doporučení (č. 116) o zkrácení pracovní doby.
11 Úmluva (č. 110) a Doporučení (č. 110) o podmínkách zaměstnávání pracovníků na plantážích; Doporučení (č. 115) o bydlení pracovníků; 

Doporučení (č. 69) o zdravotní péči; Úmluva (č. 130) a Doporučení (č. 134) o zdravotní péči a nemocenských dávkách. 
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Minimální věk 

36. Nadnárodní podniky by měly stejně jako domácí podniky respektovat minimální věk pro přijetí 
do zaměstnání nebo do práce, aby napomáhaly účinnému zákazu dětské práce, a měly by považovat za 
naléhavou záležitost přijetí okamžitých a účinných opatření v rámci své vlastní kompetence k prosazení 
zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce.12

Bezpečnost a ochrana zdraví

37. Vlády by měly zajistit, aby nadnárodní i domácí podniky zajistily svým zaměstnancům přiměřený 
bezpečnostní a zdravotní standard. Vlády, které dosud neratifikovaly Úmluvu o zabezpečení strojů 
(č. 119), o ionizujícím záření (č. 115), benzenu (č. 136) a rakovině z povolání  (č. 139), jsou vyzývány, 
aby přesto v maximální možné míře uplatňovaly zásady zakotvené v těchto úmluvách a souvisejících 
doporučeních (č. 118, 114, 144 a 147). Rovněž by měly přihlížet k seznamu nemocí z povolání, kodexům 
chování a směrnicím, které zahrnuje aktuální seznam publikací MOP k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci.13

38. Nadnárodní podniky by měly dodržovat nejvyšší standard bezpečnosti a  ochrany zdraví v 
souladu s domácími požadavky a přitom pamatovat na své vlastní zkušenosti podniku jako celku včetně 
znalostí zvláštních rizik. Měly by rovněž zástupcům zaměstnanců v podniku a na požádání i příslušným 
orgánům a organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů ve všech zemích, kde působí, poskytovat 
informace o standardech bezpečnosti a ochrany zdraví platících pro  jejich místní provoz, které dodržují 
v jiných zemích. Zejména by měly všechny, kterých se to týká, upozorňovat na zvláštní rizika a s nimi 
související ochranná opatření týkající se nových produktů a procesů. Stejně jako od srovnatelných 
tuzemských podniků by se od nich mělo očekávat, že budou hrát vedoucí úlohu při vyšetřování příčin rizik 
ohrožujících bezpečnost a zdraví při práci a při zavádění výsledných vylepšení v celém podniku. 

39. Nadnárodní podniky by měly spolupracovat s mezinárodními organizacemi, jež se zabývají 
přípravou a přijímáním mezinárodních standardů bezpečnosti a ochrany zdraví. 

40. V souladu s národní praxí by měly nadnárodní podniky plně spolupracovat s příslušnými orgány 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zástupci zaměstnanců a jejich organizacemi a zavedenými organizacemi 
zabývajícími se bezpečností a ochranou zdraví. Kde je to na místě, měly by být záležitosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví zahrnuty to smluv se zástupci zaměstnanců a jejich organizacemi. 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

41. Nadnárodní podniky by měly dodržovat standard pracovněprávních vztahů, který není horší než 
standard, který dodržují srovnatelní zaměstnavatelé v dané zemi.

7

12 Úmluva č. 138, článek 1;  Úmluva č. 182, článek 1.
13 Doporučení (č. 194) týkající seznamu nemocí z provolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zmiňované úmluvy a 

doporučení MOP jsou obsaženy v Katalogu publikací MOP k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2000, MOP, Ženeva. Viz také  
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm.
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Svoboda sdružování a právo organizovat se       

42. Pracovníci zaměstnaní v nadnárodních podnicích by měli mít stejně jako pracovníci domácích 
podniků bez rozdílu právo zakládat organizace a vstupovat do organizací dle své volby, a to pouze při 
dodržení pravidel dané organizace a bez předchozího povolení.14   Měli by také při výkonu zaměstnání 
požívat přiměřené ochrany před projevy diskriminace z důvodu členství v odborech.15

43. Organizace zastupující nadnárodní podniky nebo jejich zaměstnance by měly požívat přiměřené 
ochrany před jakýmkoli vzájemným zasahováním nebo zasahováním jejich zástupců nebo členů do jejich 
zakládání, fungování nebo řízení.16

44. Kde je to v místních podmínkách vhodné, měly by nadnárodní podniky podporovat organizace 
zastupující zaměstnavatele. 

45. Vlády, pokud tak již nečiní, jsou naléhavě žádány, aby uplatňovaly zásady článku 5 Úmluvy č. 87; 
v souvislosti s nadnárodními podniky je totiž důležité povolit organizacím zastupujícím tyto podniky nebo 
jejich zaměstnance, aby vstupovaly do mezinárodních organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců dle 
jejich vlastního výběru. 

46. Jestliže vlády hostitelských zemí nabízejí zvláštní pobídky, aby přilákaly zahraniční investice, 
neměly by tyto pobídky zahrnovat jakákoli omezení svobody sdružování pracovníků nebo jejich práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat.       

47. Nadnárodní podniky by zástupcům zaměstnanců neměly bránit v tom, aby se spolu scházeli za 
účelem konzultací a výměny názorů za předpokladu, že tím nebude narušeno fungování podniku a běžné 
postupy, jimiž se řídí vztahy podniku se zástupci zaměstnanců a jejich organizací. 

48. Vlády by neměly omezovat vstup do země zástupcům organizací zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, kteří přicházejí z jiných zemí na pozvání příslušných místních nebo národních organizací za 
účelem vedení konzultací o otázkách společného zájmu, pouze z důvodu, že přicházejí v této funkci. 

Kolektivní vyjednávání

49. Pracovníci zaměstnaní v nadnárodních podnicích by měli mít právo sdružovat se, v souladu s 
vnitrostátními předpisy a zvyklostmi, v organizacích dle své volby, které je zastupují a jsou uznávány za 
účelem vedení kolektivního vyjednávání. 

50. V případě, že to vyžadují domácí podmínky, by měla být přijata opatření, která povzbudí 
a podpoří vytvoření a využívání mechanismů dobrovolného vyjednávání mezi zaměstnavateli nebo 
organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců za účelem úpravy pracovních podmínek 
prostřednictvím kolektivních smluv.17

51. Nadnárodní podniky by stejně jako podniky domácí měly poskytovat zástupcům zaměstnanců 
takové vybavení, které je potřebné a pomůže jim při vypracovávání efektivních kolektivních smluv.18

52. Nadnárodní podniky by měly umožnit řádně pověřeným zástupcům svých zaměstnanců v 
každé zemi, kde působí, aby vedli jednání se zástupci vedení, kteří jsou oprávněni přijímat rozhodnutí v 
projednávaných záležitostech.

8

14 Úmluva č. 87, článek 2.
15 Úmluva č. 98, článek 1(1).
16 Úmluva č. 98, článek 2(1).
17 Úmluva č. 98, článek 4.
18 Úmluva (č. 135) o ochraně a podmínkách poskytovaných zástupcům pracovníků v podniku 
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53. Při jednáních se zástupci zaměstnanců o podmínkách zaměstnání, nebo když zaměstnanci 
využívají svého práva organizovat se, by měly nadnárodní podniky jednat v dobrém úmyslu a neměly by 
vyhrožovat tím, že využijí možnosti přeložit celý provoz nebo jeho část z dané země, aby tak nečestně 
ovlivnily tato jednání nebo zabránily pracovníkům využít jejich práva organizovat se; rovněž by neměly 
převádět do domácí pobočky pracovníky z poboček v cizích zemích s cílem podkopat jednání zástupců 
zaměstnanců nebo znemožnit pracovníkům využít jejich práva organizovat se. 

54. Kolektivní smlouvy by měly obsahovat ustanovení o řešení sporů ohledně jejich výkladu a 
provádění a ustanovení o dodržování vzájemně respektovaných práv a povinností. 

55. Nadnárodní podniky by měly poskytovat zástupcům zaměstnanců informace potřebné k vedení 
smysluplných jednání s daným subjektem a tam, kde je to v souladu s místním právem a zvyklostmi, 
by jim měly rovněž poskytovat informace, které jim umožní udělat si pravdivý a nestranný pohled na 
výkonnost subjektu nebo, kde je to třeba, podniku jako celku.19

56. Jestliže to zákon a zvyklosti dovolují, měly by vlády poskytovat zástupcům organizací 
zaměstnanců na požádání informace o odvětvích, v nichž působí jejich podnik, které jim napomohou 
stanovit objektivní kritéria v procesu kolektivního vyjednávání. V této souvislosti by měly nadnárodní 
podniky stejně jako podniky domácí konstruktivně reagovat na žádost vlád o poskytnutí relevantních 
informací o své činnosti.

Konzultace

57. V nadnárodních podnicích by stejně jako v podnicích domácích měly existovat systémy, 
vytvořené na základě vzájemné dohody mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jejich zástupci, které 
v souladu s národním právem a zvyklostmi umožňují pořádání pravidelných konzultací o otázkách 
společného zájmu. Tyto konzultace by neměly nahrazovat kolektivní vyjednávání.20

Šetření stížností  

58. Nadnárodní podniky by stejně jako podniky domácí měly respektovat právo svých zaměstnanců 
na to, aby všechny jejich stížnosti byly prošetřeny způsobem, který je v souladu s následujícím 
ustanovením: každý pracovník, který se sám nebo spolu s jinými pracovníky domnívá, že má důvod ke 
stížnosti, by měl mít právo podat tuto stížnost, aniž by v důsledku toho utrpěl jakoukoli újmu, a tato 
stížnost by měla být vyšetřena v souladu s platným postupem.21  To je zvláště důležité, pokud nadnárodní 
podniky působí v zemích, které nedodržují zásady úmluv MOP o svobodě sdružování, právu organizovat 
se a kolektivně vyjednávat a o nucené práci.22

9

19 Doporučení (č. 129) o komunikaci mezi vedením a zaměstnanci podniku.
20 Doporučení  (č. 94) o konzultaci a spolupráci mezi zaměstnavateli a pracovníky na úrovni podniku; Doporučení (č. 129) o komunikaci v 

podniku.
21 Doporučení  (č. 130) o šetření stížností v podniku za účelem jejich urovnání.
22 Úmluva (č. 29) o nucené práci; Úmluva (č. 87) o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se; Úmluva (č. 98) o provádění zásad 

práva organizovat se a kolektivně vyjednávat; Úmluva (č. 100) o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty; Úmluva (č. 105)
o odstranění nucené práce; Úmluva (č. 111) o diskriminaci v zaměstnání a povolání; Úmluva (č. 138) o minimálním věku pro přijetí do 
zaměstnáníí; Úmluva (č. 182) o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské páce; Doporučení (č. 35) o nepřímém 
nucení k práci; Doporučení (č. 90) o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty; Doporučení (č. 111) o diskriminaci v zaměst-
nání a povolání; Doporučení (č. 146) o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání a Doporučení (č. 190) o zákazu a okamžitých opatřeních k 
odstranění nejhorších forem dětské práce.
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Urovnávání pracovních sporů 

59. Nadnárodní podniky stejně jako domácí podniky by měly společně se zástupci a organizacemi 
svých zaměstnanců usilovat o vytvoření dobrovolného smírčího mechanismu přiměřeného národním 
podmínkám, jako je ujednání o dobrovolném smírčím řízení, aby tak napomohly předcházení a urovnávání 
pracovních sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V tomto dobrovolném smírčím mechanismu by 
měli mít rovné zastoupení zástupci zaměstnavatelů a pracovníků.23

V Ženevě, 28. března 2006

10

23 Doporučení (č. 92) o dobrovolném urovnávání sporů a smírčím řízení.



49

PŘÍLOHA

Seznam mezinárodních  úmluv a doporučení o pracovních vztazích zmiňovaných 
v Tripartitní deklaraci zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

(přijatý Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím                
204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z jejího 
279. zasedání (listopad 2000) a 295. zasedání (březen 2006))

 

ÚMLUVY

Č. 29 o nucené práci, 1930

Č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, 1948

Č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949

Č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951

Č. 105 o odstranění nucené práce, 1957

Č. 110 o podmínkách zaměstnávání pracovníků na plantážích, 1958

Č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání, 1958

Č. 115 o ochraně pracovníků před ionizujícími zářeními, 1960

Č. 119 o zabezpečení strojů, 1963

Č. 122 o politice zaměstnanosti, 1964

Č. 130 o zdravotní péči a nemocenským dávkách, 1969

Č. 135 o ochraně a podmínkách poskytovaných zástupcům pracovníků v podniku, 1971

Č. 136 o ochraně před nebezpečím otravy benzenem, 1971

Č. 138 o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání, 1973

Č. 139 o prevenci a omezování pracovních rizik způsobených karcinogenními látkami a činiteli, 
1974

Č. 142 o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975

Č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem   dětské práce, 1999

11
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DOPORUČENÍ

Č. 35 o nepřímém nucení k práci, 1930

Č. 69 o zdravotní péči, 1944

Č. 90 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951

Č. 92 o dobrovolném urovnávání sporů a smírčím řízení, 1951

Č. 94 o konzultacích a spolupráci mezi zaměstnavateli a pracovníky na úrovni podniku, 1952

Č. 110 o podmínkách zaměstnávání pracovníků na plantážích, 1958

Č. 111 o  diskriminaci v zaměstnání a povolání, 1958

Č. 114 o  ochraně pracovníků před ionizujícími zářeními, 1960

Č. 115 o bydlení pracovníků, 1961 

Č. 116 o zkrácení pracovní doby, 1962

Č. 118 o zabezpečení strojů, 1963

Č. 119 o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1963

Č. 122 o politice zaměstnanosti, 1964

Č. 129 o komunikaci mezi vedením a zaměstnanci podniku, 1967

Č. 130 o  šetření stížností v podniku za účelem jejich urovnání, 1967

Č. 134 o zdravotní péči a nemocenských dávkách, 1969

Č. 144 o  ochraně před nebezpečím otravy benzenem, 1971

Č. 146 o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání, 1973

Č. 147 o prevenci a omezování pracovních rizik způsobených karcinogenními látkami a činiteli, 
1974

Č. 169 o politice zaměstnanosti, 1984

Č. 189 o všeobecných podmínkách pro stimulaci vytváření pracovních míst v malých a středních 
podnicích, 1998

Č. 190 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, 1999

Č. 194 o seznamu nemocí z povolání a evidenci a hlášení případů pracovních úrazů a nemocí z 
povolání, 2002 

Č. 195 o  rozvoji lidských zdrojů: vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení, 2004

12
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DODATEK I

Seznam mezinárodních úmluv a doporučení o pracovních vztazích
přijatých od r. 1977 a obsahujích ustanovení, která se vztahují

k Tripartitní deklaraci zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

(přijatý Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 238. zasedání
(Ženeva, listopad 1987) ve znění úprav z jejího 264. zasedání (Ženeva, listopad 1995), 

279. zasedání (Ženeva, listopad 2000) a 295. zasedání 
(Ženeva, březen 2006))

 

V poznámkách pod čarou obsažených v Deklaraci a také v příloze k Deklaraci je uváděna řada 
mezinárodních úmluv a doporučení o pracovních vztazích, které obsahují ustanovení vztahující se k 
Deklaraci. Tyto poznámky pod čarou neovlivňují význam ustanovení Deklarace, na která odkazují. Je 
třeba je považovat za odkazy na příslušné nástroje přijaté Mezinárodní organizací práce v odpovídajících 
předmětných oblastech, které pomohly při formulování ustanovení Deklarace.  

Od přijetí Deklarace Správní radou 16. listopadu 1977 schválila Mezinárodní konference práce nové 
úmluvy a doporučení. Níže je uveden souhrnný seznam úmluv a doporučení přijatých od r. 1977 (včetně 
úmluv a doporučení přijatých v červnu 1977), obsahujících ustanovení, která se vztahují k Deklaraci. 
Stejně jako poznámky pod čarou obsažené v Deklaraci v okamžiku jejího přijetí, neovlivňují ani tyto nové 
odkazy význam ustanovení Deklarace. 

Vzhledem k dobrovolné povaze Deklarace mají všechna její ustanovení, ať už jsou odvozena z úmluv 
a doporučení MOP nebo z jiných zdrojů, charakter doporučení, ovšem s výjimkou ustanovení úmluv, jež 
jsou závazná pro členské státy, které je ratifikovaly. 

13
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Seznam úmluv a doporučení přijatých od r. 1977 (včetně)
obsahujících ustanovení, která se vztahují k Deklaraci  

ÚMLUVY

 Číslo a název úmluvy a doporučení Odstavce Deklarace, 
 kterých se příslušný 
 dokument týká 

Č. 148 o ochraně pracovníků před riziky v pracovním prostředí způsobenými znečištěním 
vzduchu, hlukem a vibracemi, 1977 37

Č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, 1981 9, 50

Č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků v pracovním prostředí, 1981 37

Č. 156 o rovných příležitostech a rovném zacházení s muži a ženami: pracovníci s rodinnými 
povinnostmi, 1981 21

Č. 158 o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1982 9, 26, 27, 28

Č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985 37

Č. 162 o bezpečnosti při používání azbestu, 1986 37

Č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví,1988 37

Č. 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně před nezaměstnaností, 1988 13

Č. 170 o bezpečnosti při používání chemikálií při práci, 1990 37

Č. 173 o ochraně nároků pracovníků v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, 
1992 28

Č. 174 o prevenci závažných průmyslových nehod, 1993 37

Č. 176 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech, 1995 37

Č. 184 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství, 2001 37

14
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DOPORUČENÍ

 Číslo a název úmluvy a doporučení Odstavce Deklarace, 
 kterých se příslušný 
 dokument týká  

Č. 156  o ochraně pracovníků před riziky v pracovním prostředí způsobenými znečištěním vzduchu, 
hlukem a vibracemi, 1977 37

Č. 163  o podpoře kolektivního vyjednávání, 1981 52, 55, 56

Č. 164  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovním prostředí, 1981 37

Č. 165  o rovných příležitostech a rovném zacházení s muži a  ženami:  pracovníci s rodinnými 
povinnostmi, 1981 21

Č. 166  o ukončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, 1982  9, 26,27,28

Č. 171  o závodních zdravotních službách, 1985 37

Č. 172  o bezpečnosti při používání azbestu, 1986 37

Č. 175  o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví , 1988  37

Č. 176  o podpoře zaměstnanosti a ochraně před nezaměstnaností, 1988 13

Č. 177 o bezpečnosti při používání chemikálií při práci, 1990 37

Č. 180  o ochraně nároků pracovníků v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, 
1992 28

Č. 181  o prevenci závažných průmyslových nehod, 1993 37

Č. 183  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech, 1995 37

Č. 192  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství, 2001 37

15
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DOTATEK II

(přijatý Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 277. zasedání 
(Ženeva, březen 2000))

 Mezinárodní konference práce přijala v červnu 1998 Deklaraci MOP o základních principech 
a právech při práci. Jejím přijetím členské země obnovily svůj závazek respektovat, podporovat a 
uplatňovat následující zásady a práva při práci: (a) svobodu sdružování a faktické uznávání práva na 
kolektivní vyjednávání; (b) odstranění všech forem nucené nebo povinné práce; (c) faktické zrušení dětské 
práce a (d) odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání. Deklarace MOP o základních principech a 
právech při práci platí pro všechny členské státy. Příspěvek nadnárodních podniků k jejímu provádění 
se může nicméně stát důležitým prvkem při naplňování jejích cílů. V tomto kontextu by měl výklad a 
uplatňování Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice plně zohledňovat cíle 
Deklarace MOP o základních principech a právech při práci. Toto konstatování však v žádném případě 
neovlivňuje dobrovolný charakter či význam ustanovení Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních 
podnicích a sociální politice.

16
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POSTUP PŘI ŠETŘENÍ SPORŮ OHLEDNĚ UPLATŇOVÁNÍ 
TRIPARTITNÍ DEKLARACE ZÁSAD O NADNÁRODNÍCH 

PODNICÍCH A SOCIÁLNÍ POLITICE 
PROSTŘEDNICTVÍM VÝKLADU JEJÍCH USTANOVENÍ 

(přijatý Správní radou Mezinárodního úřadu práce 
na jejím 232. zasedání (Ženeva, březen 1986)*)

1. Smyslem tohoto postupu je vykládat ustanovení Deklarace v případech, kdy je třeba vyřešit 
nějaký spor týkající se jejich významu, který vyplynul z konkrétní situace mezi stranami, jimž je tato 
Deklarace určena.

2. Tento postup by v žádném případě neměl duplikovat existující národní postupy či postupy
MOP, ani být s nimi v rozporu. Proto se na něj nelze odvolávat, jedná-li se o následující případy:
(a) vnitrostátní předpisy a zvyklosti;
(b) mezinárodní úmluvy a doporučení o pracovních vztazích;  
(c) otázky spadající pod postup upravující svobodu sdružování.  
Výše uvedené znamená, že otázky týkající se vnitrostátních předpisů a zvyklostí by měly být 

posuzovány na základě příslušných národních mechanismů; že otázky týkající se mezinárodních úmluv a 
doporučení o pracovních vztazích by měly být šetřeny na základě různých postupů uvedených v článcích 
19, 22, 24 a 26 Ústavy MOP nebo prostřednictvím žádostí o neformální výklad, které předkládají vlády 
Mezinárodnímu úřadu práce; a že otázky týkající se svobody sdružování by měly být posuzovány na 
základě zvláštních postupů MOP platných pro tuto oblast. 

3. Jestliže Mezinárodní úřad práce obdrží žádost o výklad Deklarace, potvrdí její přijetí a předloží 
ji členům Výboru pro nadnárodní podniky. Úřad informuje o veškerých žádostech o výklad, které 
obdržel přímo od organizace podle odstavce 5(b) a (c), vládu a ústřední organizace zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, kterých se záležitost týká. 

4. Členové Výboru pro nadnárodní podniky po poradě ve skupinách jednomyslně rozhodnou, zda 
je žádost podle tohoto postupu přijatelná. Pokud nemohou dosáhnout shody, je žádost předložena k 
rozhodnutí celému Výboru.

5.  Žádosti o výklad Deklarace mohou Úřadu zasílat:
(a) zpravidla vlády členských států jednající buď z vlastní iniciativy nebo na žádost národní 

organizace zaměstnavatelů nebo zaměstnanců;
(b) národní organizace zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, které jsou reprezentativní na národní 

a/nebo odvětvové úrovni, a to za podmínek stanovených v odstavci 6. Tyto žádosti by měly být obvykle 
směřovány přes ústřední organizace v dané zemi;

(c) mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo zaměstnanců jménem příslušné národní členské 
organizace. 

17

* Úřední věstník (Ženeva, MÚP), 1986, svazek LXIX, řada A, č. 3, s. 196-197 (nahrazující Část IV Postupů přijatých Správní radou na jejím 214. 
zasedání (listopad 1980)). Viz Úřední věstník, 1981, sv. LXIV, řada A, č.1,  s. 89-90.
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6. V případě 5(b) a (c), lze předkládat žádosti, jestliže je možno prokázat:  
(a) že vláda dané země odmítla žádost předložit Úřadu nebo 
(b) že od okamžiku, kdy se organizace obrátila vládu, uplynuly tři měsíce a vláda nevyjádřila  
úmysl žádost podat. 
7. V případě přijatelných žádostí připraví Úřad po poradě se členy Výboru pro nadnárodní 

podniky návrh odpovědi. K tomu použije všechny dostupné zdroje informací, včetně zdrojů od vlády, 
zaměstnavatelů a zaměstnanců v dané zemi. Členové Výboru pro nadnárodní podniky mohou požádat 
Úřad o stanovení termínu, v němž mají být informace poskytnuty. 

8. Návrh odpovědi na přijatelnou žádost projedná a schválí Výbor pro nadnárodní podniky a poté ho 
předloží ke schválení Správní radě. 

9. Jakmile je odpověď schválena Správní radou, je zaslána zúčastněným stranám a zveřejněna v 
Úředním věstníku Mezinárodního úřadu práce. 

18
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Zdroje

Kde získáte další pomoc

Helpdesk MOP

Mezinárodní Organizace práce (MOP) nabízí službu Helpdesk MOP, jejímž specifi ckým úkolem je pomoci 
sladit činnost podniků s mezinárodními pracovními standardy. 

Služba Helpdesk poskytuje rady v konkrétních otázkách, přináší příklady odpovědí na často kladené 
otázky a umožní Vám přístup k široké škále výzkumných studií, dokumentů a publikací. 

Pokud potřebujete pomoc při uplatňování pracovních standardů, Helpdesk Vám rovněž zajistí přístup k 
technickým expertízám MOP. 

K využívání služby Helpdesk vyzýváme zástupce vlád, organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů i 
samotné podniky.

Kontakty:

 E-mail:  assistance@ilo.org

 Telefon: +41.22.799.6264

 Fax: +41.22.799.6354

 Adresa: Helpdesk Manager
  International Labour Offi  ce
  4, route des Morillons
  1211 Geneva 22, Switzerland

 Navštivte: www.ilo.org/empent
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ACTRAV

Kancelář pro aktivity zaměstnanců (ACTRAV) je hlavní spojka mezi Mezinárodním úřadem práce a 
pracovníky, která koordinuje veškerou činnost Mezinárodního úřadu práce týkající se zaměstnanců a 
jejich organizací, a to jak na úrovni centrály, tak i v terénu. 

Posláním ACTRAV je udržovat úzké kontakty s odborovým hnutím v různých zemích světa, zprostředkovat 
odborům podporu Mezinárodního úřadu práce a posilovat jejich vliv prostřednictvím aktivit, které chrání a 
prosazují práva pracovníků. 

ACTRAV se díky těmto úzkým kontaktům s odborovými organizacemi na celém světě, svému působení 
v terénu v různých regionech a díky své školící činnosti nachází ve středu rozsáhlé sítě shromažďující 
informace o odborovém hnutí. Tyto informace slouží Mezinárodnímu úřadu práce a jeho složkám a – 
prostřednictvím médií, univerzit a nevládních organizací – také široké veřejnosti. 

Ať už půjde o pracovní úrazy, zatčení odborového funkcionáře, pracovněprávní otázky nebo něco jiného, 
ACTRAV Vás bude moci zkontaktovat s osobami, které mají nejširší znalosti o dané problematice a které 
Vám mohou pomoci. 

 E-mail:   actrav@ilo.org
 Fax:  +41 22 799 6570
 Navštivte:  www.ilo.org/actrav


