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Šetríme životné prostredie.
Tlačené na recyklovanom papieri.

1. ZHRNUTIE

Spotrebitelia v západnej Európe si často myslia, že „vyrobené v Európe“ je synonymom pracovných
podmienok, ktoré sú lepšie než v ázijských krajinách. Táto správa ukazuje, že to nie je vždy tak a že
problematické pracovné podmienky, a najmä veľmi nízke mzdy, sa vyskytujú endemicky v dodávateľských reťazcoch po celom svete. V európskych krajinách s nízkymi mzdami je odevný a obuvnícky
priemysel neslávne známy nízkymi platmi a zlými podmienkami.
Uskutočnili sme výskum v šiestich európskych štátoch s nízkymi mzdami, kde sa vyrába obuv. Zistili
sme, že svetové dodávateľské reťazce obuvi zahŕňajú krajiny s nízkymi mzdami v Európe aj v ostatných regiónoch sveta a že existujú silné prepojenia napríklad medzi európskou a ázijskou výrobou
obuvi a charakteristickými úlohami týchto odvetví v svetových dodávateľských reťazcoch.
Vybrali sme Albánsko, Bosnu a Hercegovinu a Macedónsko ako príklady európskych výrobných krajín
mimo EÚ, no s významným podielom výroby obuvi a vývoznými trhmi v EÚ. OECD definuje Albánsko,
Macedónsko a Bosnu a Hercegovinu ako „rozvíjajúce sa krajiny“. Slovensko, Poľsko a Rumunsko boli
vybrané ako príklady troch členských štátov EÚ, kde je obuvnícky sektor významný. Výroba obuvi a
odevov v Rumunsku, Macedónsku, Bosne a Hercegovine, na Slovensku a v Albánsku funguje zvyčajne
v systéme pasívneho zušľachťovacieho styku (outward processing trade - OPT). Ide o obchodný
systém, ktorý iniciovala EÚ a ktorý vznikol v 70. rokoch. V rámci neho sa narezané diely vyvezú do
zahraničia, kde sa dajú dokopy a zošijú, a potom sa dovezú naspäť bez colnej povinnosti. Hoci tento
postup zachová vyššie pracovné miesta s pridanou hodnotou v západnej Európe, využíva neďaleké
krajiny s nízkymi mzdami na ťažkú prácu s nízkou pridanou hodnotou. Už dávno sa ukázalo, že OPT je
bezvýchodiskový systém pre zamestnancov, národné hospodárstva aj podniky. Okrem tejto obchodnej a výrobnej iniciatívy vplýva Európska komisia, Medzinárodný menový fond a Svetová banka na
európske postsocialistické krajiny aj inak - obmedzujú rozvoj miezd uvaľovaním politík ako súčasť
úverových dohôd. Tieto obmedzujúce mzdové politiky udržiavajú v Európe región s nízkymi mzdami.
V našom výskume v teréne sme robili rozhovor so 179 pracovníkmi z 12 obuvníckych závodov. Podľa
respondentov a internetových stránok daných závodov vyrábajú všetky tieto závody obuv pre známe
značky a maloobchodníkov, ktorí predávajú svoje produkty na trhu v EÚ, vrátane značiek Zara, Lowa,
Deichmann, Ara, Geox, Bata, Leder & Schuh AG . Takisto sme skúmali dcérske spoločnosti firmy CCC
Shoes & Bags v Poľsku a firiem Ecco, Rieker a Gabor na Slovensku. Podľa pracovníkov (a naše skúsenosti potvrdzujú toto tvrdenie), majú zistené problémy systémovú povahu.
Vo všetkých šiestich krajinách majú pracovníci mimoriadne nízke mzdy, ktoré nedokážu pokryť ich
základné potreby alebo potreby ich rodín. V týchto skúmaných krajinách minimálna mzda pracovníkom a ich rodinám ani zďaleka nezaručuje slušnú životnú úroveň a len málo im pomáha riešiť chudobu zamestnaných. Vo všetkých skúmaných európskych krajinách je priepasť medzi dôstojnou mzdou
a skutočnou mzdou väčšia - niekedy oveľa väčšia - než v Číne.

Nízke pracovné náklady a teda nízke mzdy sú naďalej pod vysokým a dokonca rastúcim tlakom. Všetci
respondenti uvádzali veľmi nízke mzdy ako svoj kľúčový problém. Mnohí pracovníci uvádzali neplatené nadčasy, problémy pri vyberaní celého svojho voľna, na ktoré majú nárok, neplatené povinné sociálne poistenie, nadmerne vysoké a nízke teploty v továrňach a aj viaceré zdravotné riziká z
dôvodu toxických látok na pracovisku. Pracovníci sa boja organizovať a ani o tom nemajú s kým
hovoriť.
Výskum v teréne ukazuje, že prevládajúci systém úkolového odmeňovania je veľmi problematický z
hľadiska miezd, pracovného času a bezpečnosti práce. Úkolový systém znamená, že pracovníci sú
platení podľa výrobných cieľov. Respondenti spomínali, že snaha o splnenie kvót spôsobuje veľký
stres, čo niekedy vedie k neplateným nadčasom. Zdá sa, že úkolový systém často predstavuje aj
kritickú prekážku brániacu zavedeniu náležitých bezpečnostných opatrení. Pracovníci nám povedali,
že nepoužívajú rukavice, aby sa chránili pred lepidlom a inými chemickými látkami, lebo potom by
mali nižšiu produktivitu a tým ešte nižšiu mzdu.
V Rumunsku, v Macedónsku, v Bosne a Hercegovine a v Albánsku sú prípady pracovníkov, ktorí
nedostávajú minimálnu mzdu za riadny pracovný čas. Jeden z troch našich albánskych respondentov
nedostal zákonnú minimálnu mzdu dokonca ani s nadčasmi a príplatkami. V piatich zo šiestich
skúmaných štátov uvádzali pracovníci, že niekedy alebo dokonca často pracujú v sobotu a nepovažujú
to za nadčas. V tomto smere sa vymyká Albánsko ako krajina, kde je práca v sobotu pravidlom a nie
výnimkou.
Ani v jednej zo skúmaných krajín sa nám nepodarilo získať informácie o návštevách inšpektorátu
práce v obuvníckych závodoch alebo o ich výsledkoch. Ani jeden respondent nebol prítomný pri
pracovnej inšpekcii. Kým respondenti z Macedónska, Poľska a Slovenska videli v závode inšpektorov,
uvádzali, že to boli ohlásené návštevy a že závod sa na nich vopred pripravil. Respondenti z Albánska,
Bosny a Hercegoviny a Rumunska nikdy neabsolvovali školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci (BOZP). Vzhľadom na viaceré zdravotné riziká v obuvníckom priemysle teda proces inšpekcie
práce v skúmaných závodoch na Balkáne nefunguje.
Údaje z výskumu v teréne a z doplňujúcich štatistík naznačujú diskrimináciu na základe pohlavia, keď
ženy zarábajú menej za prácu rovnakej hodnoty ako ich mužskí kolegovia. Ženy sa prevažne nedokážu
vymaniť z chudoby a nemajú takmer nijakú inú pracovnú alternatívu. Nízke mzdy vyvíjajú štrukturálny
a ekonomický tlak na pracovníkov, najmä na ženy. Tu je kľúčovým slovom závislosť, nielen pre vyrábajúcu krajinu ako celok a dodávateľov v nej sídliacich, no najmä pre tisícky žien nútené zostať v
zamestnaní bez ohľadu na to, aké zlé sú pracovné podmienky. Nízke mzdy tiež vedú k stratégiám boja
proti chudobe, ktoré toto bremeno ešte zdvojnásobujú a strojnásobujú, najmä v prípade žien.
Napríklad pracovníci v Macedónsku nám povedali, že okrem zamestnania v závode si musia sami
dopestovať poľnohospodárske plodiny, aby prežili. Rumunské pracovníčky uvádzali, že ich manželia
musia brať sezónne nízko platené práce v západnej Európe, aby zarobili na drevo na kúrenie počas
zimy, a nechávajú matky s deťmi pár mesiacov samy. Aby si mohli kúpiť chladničku, musia splácať
dlhy polovicou platu.

Kým vlády skúmaných krajín, najmä na Balkáne, vytvárajú prostredie priaznivé pre zamestnávateľov
a tiež dotujú a podporujú obuvnícky a odevný priemysel, pracovné práva a minimálne mzdy sú zvyčajne zmrazené alebo znížené. Európska komisia a Medzinárodný menový fond (MMF) hrajú dôležitú
úlohu podmienenosťou úverov, ktorá sa zameriava na fiškálnu disciplínu s obmedzujúcimi mzdovými
politikami. Tieto politiky vyvíjajú tlak na platy v celom hospodárstve, najmä na stanovenie minimálnej
mzdy. Prispieva to k vytvoreniu priepasti medzi minimálnou mzdou a životnými nákladmi. EÚ doposiaľ nezaviedla nijakú európsku politiku zameranú na minimálnu mzdu, aby chránila pracovníkov pred
chudobou.
Autorky a výskumníčky tejto správy odporúčajú odberateľom na celom svete - značkám a maloobchodníkom, aby zaviedli komplexný proces povinnej starostlivosti zameraný na ľudské práva vo všetkých prevádzkach firmy s cieľom identifikovať, zabrániť, zmierniť a prebrať zodpovednosť za potenciálne a skutočné negatívne dopady na ľudské práva. To by zahŕňalo platenie cien, ktoré by v
prvom rade umožnili nárast mzdy minimálne na 60 % priemernej mzdy (hranica chudoby) a odtiaľ
stály nárast na hodnotu dôstojnej mzdy, čím sa vytvoria obchodné vzťahy, ktoré umožnia dodávateľom zastaviť úkolové systémy a proaktívne sa stavať k organizovaniu sa do odborov. Najzákladnejšou požiadavkou zodpovedného obchodného správania je však dodržiavanie vnútroštátnych
zákonov. Výskum v teréne však odhalil pravidelné porušovanie. Žiadame vlády, aby posilnili pracovné
právo, zmobilizovali svoje inštitúcie vykonávajúce inšpekcie práce a zvýšili minimálnu mzdu aspoň na
60 % priemernej národnej mzdy (hranica chudoby). Odporúčame vládam, aby financovali bezplatné
centrá právnej podpory pre pracovníkov v odevnom a obuvníckom priemysle.
S takmer 300 000 pracovníkmi zamestnanými v kožiarskom a obuvníckom priemysle vo všetkých 28
členských štátoch EÚ je tento sektor relevantným hnacím motorom pre zamestnanosť. V šiestich
skúmaných krajinách (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko)
zamestnáva tento sektor 120 000 (registrovaných) zamestnancov. Slušné pracovné podmienky a
slušná mzda sú hlavnými oblasťami európskeho piliera sociálnych práv, ktorý vyhlásil predseda
Európskej komisie, podpredseda a komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Jedným z piatich
hlavných cieľov „Európy 2020, stratégie EÚ pre inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast“, je
znížiť chudobu vymanením aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo sociálnym vylúčením  
do roku 2020. Európska politika minimálnej mzdy založená na vyplácaní dôstojnej mzdy by vymanila
dva milióny pracovníkov v odevnom a obuvníckom priemysle a ich rodiny vo východnej, stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe z chudoby a sociálneho vylúčenia.
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2. VÝROBA A PREDAJ OBUVI V EURÓPE

Obuvnícky priemysel má podobné črty ako odevný priemysel: je
náročný na prácu, citlivý na ceny a čas a medzi tisíckami výrobcov je
vysoká medzinárodná konkurencia. Topánky už nie sú úžitkovým
predmetom, ale čoraz viac sa stávajú spotrebným tovarom, ktorý je
súčasťou rýchlo sa meniacich módnych trendov, a teda sa majú rýchlo spotrebúvať a obmieňať. V roku 2014 minuli spotrebitelia v EÚ
23,5 miliárd eur na topánky.1 V období rokov 2011 až 2015 sa počet
topánok vyrobených na celom svete zvýšil o 16 %.2 Vysoký predaj a
preto ešte vyšší tlak na ceny a časy dodania sú kľúčovými problémami v obuvníckom priemysle v Európe a Ázii.3
V roku 2014 sa na celom svete vyrobilo 24,3 miliárd párov topánok.4 Hoci Ázia hrá na svetovom trhu dôležitú úlohu, pre európsku
spotrebu je významná európska produkcia. Európa predstavuje cca 3
% celosvetovej výroby (729 miliónov párov topánok)5 a približne 17
% svetovej spotreby (3,3 miliárd párov topánok).6 Takmer 90 %
topánok vyrobených v Európe je určených pre iné európske krajiny.7
Preto môžeme odhadnúť, že približne 20 % párov topánok,
ktoré si zákazníci v Európe kúpia, sa v Európe aj vyrobia.8 V cenovom vyjadrení je tento podiel ešte vyšší. Je to preto, že Európa vyrába
množstvo luxusných a drahých topánok. Taliansko vyváža topánky
priemerne za 47 eur, Portugalsko a Francúzsko priemerne za 29 eur,
kým čínske a indické topánky stoja priemerne najviac 4 eurá, resp. 12
eur. 9

VĎAKA ČOMU JE VÝROBA OBUVI
V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH S NÍZKYMI MZDAMI
ATRAKTÍVNA PRE TRH?  
Samotné odvetvie prichádza k záveru, že „dopyt po rýchlych
dodávkach a flexibilite rastie“.15 Tu sa blízkosť veľmi hodí.
Európske výrobné závody sa nachádzajú blízko spotrebiteľských trhov, čo umožňuje rýchle dodanie. Kvalifikovaná
pracovná sila je k dispozícii za veľmi nízke náklady práce.
Napríklad v Albánsku, Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a
Rumunsku sú zákonné minimálne mzdy (v eurách) dokonca
nižšie než zákonná minimálna mzda v Číne. Rôzne vládne
motivačné programy pre toto odvetvie a relatívne dobrý
imidž produktov „vyrobených v Európe“ dopĺňajú tento balík
tak, aby sa výborne hodil k ekonomicky výnosnému
obuvníckemu biznisu.

Európska konfederácia obuvníckeho priemyslu (CEC) odhaduje, že v EÚ je 295 264 osôb zamestnaných v kožiarskom a obuvníckom priemysle a 21 116 registrovaných spoločností.10  Podľa správy
odborovej organizácie industriALL Europe sa vo výrobnom sektore
EÚ v roku 2013 vyrobilo spolu 526,5 miliónov párov topánok11  a
dve tretiny z nich sa vyrobili z kože.12  Pokiaľ ide o kožené topánoky
vysokej hodnoty, Európa hrá dôležitú úlohu na svetovom trhu.
Podľa CEC tvoria Taliansko, Portugalsko a Španielsko 23 %
svetového vývozu koženej obuvi.13   Počet párov topánok vyrobených v EÚ narástol od roku 2009 o 11 % a ich hodnota sa zvýšila
dokonca o 25 % v tom istom období.14  Európsky obuvnícky priemysel je sektor s vysokým podielom ľudskej práce a potenciálom
rastu.

VĎAKA ČOMU JE VÝROBA OBUVI V EURÓPE
PRÍŤAŽLIVÁ PRE SPOTREBITEĽOV?
Spotrebitelia často uprednostňujú tovary vyrobené v
Európe, pretože si myslia, že sa vyrábajú za slušných
pracovných podmienok. Ide o stabilné a priame systémy
zamestnávania, platbu dôstojnej mzdy, pravidelný pracovný
čas, pracovné prostredie, ktoré nie je nebezpečné pre
zamestnancov, ide o skutočnú sloboda združovania sa a
kolektívneho vyjednávania a nediskrimináciu, najmä čo sa
týka pohlavia, pracovného prostredia, pracovných príležitostí a miezd. Na základe nášho výskumu v teréne prichádzame k záveru, že dnešná pracovná realita má ďaleko od
toho, čo by sme považovali za „dôstojnú prácu“.
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PREDAJ TOPÁNOK 2014

VÝROBA TOPÁNOK 2014
CELOSVETOVO 24,3 miliárd párov

CELOSVETOVOVO 19,4 miliárd párov

EURÓPA 729 miliónov párov (3%)

EURÓPA 3,3 miliárd párov (17%)

VÝROBA TOPÁNOK V EURÓPE

90 % predaných v
Európe
10% predaných mimo
Európy

1 Z 5 PÁROV topánok kúpených v Európe
je aj vyrobený v Európe
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3. OBUVNÍCKY PRIEMYSEL
V SKÚMANOM EURÓPSKOM REGIÓNE

VÝROBA TOPÁNOK V EÚ

Z Talianska pochádza 50 % obuvi vyrobenej v EÚ, po ňom nasleduje
Španielsko (13 %), Portugalsko (12 %) a Rumunsko (8,2 %).16 V skutočnosti sa však topánoky nie vždy vyrábajú v štátoch, ktoré
uvádzajú konečný produkt na trh. Mnohé výrobné fázy sa realizujú v
krajinách s nízkymi mzdami v neďalekej strednej, východnej a
juhovýchodnej Európe a v Turecku. Táto správa preto skúma pracovné a životné podmienky pracovníkov, ktorí tvoria súčasť
svetového dodávateľského reťazca ako zamestnanci v európskych
krajinách s nízkymi mzdami a dodávatelia a subdodávatelia pre
známe medzinárodné obuvné značky.

Taliansko 50 %
Španielsko 13 %
Portugalsko 12 %
Rumunsko 8,2 %
Ostatní 16,8 %

180
170
160
150

TALIANSKO: HLAVNÝ VÝROBCA EÚ, KTORÝ VYUŽÍVA LACNÚ PRACOVNÚ PERIFÉRIU

140
130

130 €1

111 €

€

Kožené topánky „vyrobené v Taliansku“ sú synonymom vysokej kvality a elegancie - a celkom dobrých pracovných podmienok.
120
„Vyrobené v Taliansku“ však nie vždy znamená, že topánky sa skutočne vyrobili na talianskej pôde. Vysoké percento vývozu v
110
6
obuvníckom a kožiarskom priemysle z krajín fungujúcich v systéme pasívneho zušľachťovacieho styku (OPT) si objednávajú zápa- 101 €
100
doeurópske štáty, najmä Taliansko. Transparentnosť je často problémom. Napríklad albánski výskumníci naznačili, že je takmer
90
nemožné zistiť, kto sú talianski koneční odberatelia, pretože štítok so značkou sa na vyrobené topánky nepripevňuje v Albánsku, ale
80
až neskôr.
2012

130 €2

Kde sa skutočne vyrábajú mnohé „talianske“ alebo „nemecké“ topánky :17
Poľsko

14 MIL . párov topánok
22 %

12 000

25 %

10 000
805024

Slovensko

805025

8 000

20 MIL. párov topánok

28%

2013

46%

6 000

6263

6859

4 000

BiH

51%

4.7 MIL. párov topánok
30%

29 MIL. párov topánok
2 000

Macedónsko18

60%

?*
Albánsko

?* párov topánok
79.21%

11.2 MIL. párov topánok

99%
Podiel na množstve celkového exportu topánok za krajinu
Podiel na hodnote celkového exportu topánok za krajinu

51%
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Mýtus zlepšovania: systém pasívneho zušľachťovacieho styku
(OPT, alebo „Façon/„Lohn“/„Ishleme“)
Väčšina výrobcov v skúmanom regióne funguje v systéme OPT
(okrem Poľska, kde je situácia pestrejšia). Tento obchodný systém
EÚ znamená, že vyrezané časti topánok sa dajú dokopy a zošijú a potom sa znova vyvezú do krajiny pôvodu - zvyčajne bez colných
poplatkov. Západoeurópske krajiny dúfajú, že tým, že činnosti
náročné na prácu nakúpia od európskych krajín s nízkymi mzdami a
zároveň si výrobné fázy s vysokou pridanou hodnotou udržia v krajine pôvodu (napr. dizajn a marketing), chránia vlastný odevný a
obuvnícky priemysel a zvýšia svoju ziskovú maržu.
Po udalostiach rokov 1989/1990 sa výroba podľa OPT stala prakticky jediným spôsobom fungovania odevného a obuvníckeho sektora v postsocialistickej Európe. A stále to je tak, len s jednou výnimkou: Poľsko. Tam malá časť tohto odvetvia stúpla na vyššiu úroveň a
vytvorila si vlastné značky ako CCC Shoes & Bags, poľskú značku
obuvi, ktorú sme tiež skúmali v našom výskume. Výskumy z predchádzajúcich rokov však ukazujú, že hospodárske zlepšenie sa
nemusí nevyhnutne premietnuť do zlepšenia v sociálnej oblasti - pracovníci v odevnom a obuvníckom odvetví nemali výhody z tejto hospodárskej zmeny.
Podhodnotený sektor v tieni
Štatistiky štrukturálne podhodnocujú príspevok odevného a obuvníckeho odvetvia do HDP a vývozu, pretože je to sektor s nízkou
pridanou hodnotou. Najmä v systéme OPT nie je pridaná hodnota
veľmi vysoká, keďže zahŕňa len náklady na pracovníkov s nízkymi

mzdami. Pre mnohé európske postsocialistické krajiny sú odevy a
topánky hlavnými vývoznými produktmi, napr. v Bosne a Hercegovine je vývoz obuvi na treťom mieste hneď po vývoze hliníka a nábytku.19 V Albánsku je na prvom mieste spolu s vývozom nerastných
surovín.20 To, že sektor s nízkou pridanou hodnotou tvorí také vysoké
percento vývozu v porovnaní so sektormi s vysokou pridanou hodnotou, napríklad banícky priemysel, ukazuje, ako veľmi tento sektor
v skutočnosti dominuje. Hospodársky význam tohto sektora je oveľa
vyšší, než ako sa ukazuje v hodnotovom vyjadrení (výška HDP alebo
hodnota vývozu).
Rovnako počet registrovaných zamestnancov často neodráža
skutočný rozsah tohto sektora z dvoch dôvodov. Niekedy štatistiky
započítavajú iba spoločnosti s istým minimálnym počtom zamestnancov, preto sem nie sú zahrnuté mikropodniky, ktoré sú v tomto
sektore rozšírené. Okrem toho je odevný a obuvnícky sektor neslávne
známy využívaním mimoriadne vysokého počtu - vyššieho než v
celkovom hospodárstve - tieňových alebo „nezákonných“ hospodárskych aktivít a prevádzkovaním neformálnych a neregistrovaných pracovných miest. Napríklad v Macedónsku, kde tvorí
„tieňové hospodárstvo“ údajne 30 % z celkového hospodárstva. Obuvnícky sektor je jedným z odvetví, kde sa „najviac využíva neregistrované zamestnávanie“, spolu s odvetvím služieb, stavebným odvetvím, médiami, remeslami atď.21 Potom sa dá bezpečne odhadnúť, že
úroveň neformálnej práce v odevnom a obuvníckom odvetví je
dvakrát taká vysoká ako v celkovom hospodárstve. Napríklad autori
odhadujú, že v Albánsku je 50 – 70 % z celkového počtu pracovných miest v odevnom a obuvníckom odvetví neformálnych.22

OTP: SYSTÉM PASÍVNEHO ZUŠĽACHŤOVACIEHO STYKU V PRÍPADE TALIANSKA
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V TEMNOTE:
Mnohí zamestnanci
nevedia, pre ktoré
značky vyrábajú.
Talianske značky dodávajú výrobné
diely do krajín S NÍZKYMI MZDAMI
V REGIÓNE
TALIANSKE ZNAČKY RE-IMPORTUJÚ
topánky

1

POSLEDNÉ KROKY AKO BALENIE A
ZNAČENIE PREBIEHAJÚ V TALIANSKU,
nasleduje predaj topánok na európskom trhu.
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Od januára 2016 však albánska vláda zintenzívnila snahu o zníženie
neregistrovaného zamestnávania.

kom odvetví 120 000 registrovaných zamestnancov. Autori však
odhadujú, že formálne a neformálne pracuje v obuvníckom sektore v
skutočnosti približne 200 000 zamestnancov.

Odevný a obuvnícky sektor je tiež odvetvím, kde je rozšírená práca doma (ako forma neformálnej práce). Rozhovory v Rumunsku
naznačujú, že domáca práca sa vyskytuje v niektorých závodoch v
obdobiach, keď je vysoká pracovná záťaž. V takýchto obdobiach sa
od pracovníkov očakáva, že budú šiť doma po skončení svojej zmeny
v závode.
V šiestich skúmaných krajinách pracuje v kožiarskom a obuvníc-

Odevný a obuvnícky sektor
v Juhoslávii a v štátoch bývalej Juhoslávie
P R Í S P E V O K H O S ŤA , D R . C H I A R A B O N F I G L I O L I, U N I V E R Z I TA V P U L E, C H O R VÁT S KO

Po roku 1945 sa v juhoslovanskej federácii postavilo množstvo
odevných a obuvníckych závodov v dôsledku industrializácie
podporovanej socialistickým režimom. V dielňach týchto
závodov pracovali najmä ženy, pretože odevný a obuvnícky
sektor sa považoval za vhodný pre „jemné ženské prsty“. V 70.
a 80. rokoch bola Juhoslávia jedným z popredných výrobcov
látok a odevov na celom svete a vyrábala nielen kolekcie pre
vnútorný trh, no tiež dodávala tovar do západnej Európy,
Sovietskeho zväzu a juhu sveta. Odevný a obuvnícky sektor
boli bezpochyby typicky ženské odvetvia s vysokým podielom
ľudskej práce a boli súčasťou miestneho a celosvetového
delenia práce podľa pohlaví. Počas socializmu však mohli
pracujúce ženy počítať s istotou zamestnania, blahom
spoločenstva a symbolickým uznaním za ich ťažkú úkolovú
prácu. Pracovisko bolo centrom denného života, čo pracovníkom umožnilo okrem mzdy získať aj širokú škálu služieb
sociálnej starostlivosti (vzdelávanie, teplá strava, zdravotná
starostlivosť, starostlivosť o deti, platená dovolenka, pôžičky
atď.).

Táto situácia sa rapídne zhoršila počas hospodárskej krízy na
konci 80. rokov a juhoslovanských vojen v 90. rokoch, čo v
kombinácii s postsocialistickým procesom privatizácie viedlo k
zatvoreniu mnohých závodov. Iba v Chorvátsku sa zrušilo 100
000 pracovných miest v odevnom priemysle. V obrovskej
obuvníckej spoločnosti Borovo, ktorej topánky BOROSANA
nosili ženy v odvetví služieb po celej Juhoslávii, bolo v 80.
rokoch zamestnaných 22 000 pracovníkov. Dnes zamestnáva
menej než tisíc ľudí. V bývalých juhoslovanských štátoch, kde
vo výrobe odevov stále pracujú veľké počty zamestnancov,
napríklad Macedónsko a Srbsko, sa pracovné podmienky
zhoršujú a istota zamestnania sa nahradila rozsiahlou
neistotou. Deindustrializácia a prepúšťania sprevádzala vyššia
pracovná záťaž v nových súkromných firmách. Toto viedlo k
zníženiu hodnoty priemyselnej práce žien a k reorganizácii
tradičných vzťahov medzi pohlaviami, keďže ženy sa stávali
čoraz závislejšie na manželoch, širšej rodine, pestovaní
poľnohospodárskych plodín a neformálnom hospodárstve,
aby vyžili.

11

4. AKO TVORIA VLÁDY PRIAZNIVÉ
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
PRE SEKTOR OBUVNÍCTVA
Vstup do EÚ je vo väčšine krajín, ktoré sme skúmali, vnímaný a
propagovaný ako príležitosť prekonať svoje hospodárske a
spoločenské krízy. Členstvo v EÚ sa spája s hospodárskymi a
spoločenskými príležitosťami. V tomto výskume sme sa pozreli na tri
členské štáty EÚ (Rumunsko, Slovensko a Poľsko), dve kandidátske
krajiny na vstup do EÚ (Albánsko, Macedónsko) a jednu potenciálnu
kandidátsku krajinu (Bosna a Hercegovina). Albánsko, Macedónsko
a Bosnu a Hercegovinu definuje OECD ako „rozvíjajúce sa krajiny“.23
Európska únia má špecifickú legislatívu a požiadavky na obuv
predávanú v EÚ. Tieto nariadenia sa zameriavajú najmä na obmedzenie používania niektorých chemických látok a potenciálne nebezpečných látok a intenzívne sa zameriavajú na produktovú bezpečnosť pre spotrebiteľov a na ochranu životného prostredia.24
Vlády a Európska komisia používajú rôzne opatrenia na vytvorenie
priaznivého podnikateľského prostredia pre obuvnícky sektor.

Voľné hospodárske zóny a iné
vládne stimuly pre odevný /
obuvnícky sektor
Zóny voľného obchodu slúžia ako extra teritoriálne oblasti, kde si
môžu na vývoz orientované spoločnosti uplatňovať špeciálne práva.
Vo všetkých skúmaných krajinách sa vyváža 70 – 90 % vyrobenej
obuvi, čo znamená, že tieto druhy opatrení sú pre tento sektor veľmi
relevantné. Najmä znova vyvážajúce spoločnosti fungujúce podľa
systému OPT môžu využívať výhody, výnimky a špeciálne hospodárske stimuly, napríklad výnimku z platenia DPH a colných
poplatkov, nižšie dane z príjmu a zo zisku, lacný prenájom pozemkov, úvery, certifikáty a granty s dobrými podmienkami.25 26 27
Albánsko z tohto hľadiska vyniká, pretože odevný/obuvnícky sektor
je jeho najdôležitejším vývozným odvetvím. Albánska komora Façon
aj Albánske agentúry pre rozvoj investícií úspešne lobovali za zóny
voľného obchodu a systémy stimulov. Albánskej komore Façon
(C.F.A.) „sa podarilo vyhnúť sa colným poplatkov za materiál
používaný našim sektorom pri výrobe tovarov na zahraničné objednávky, vytvoriť sektor bez povinnosti platby DPH pri dovoze zariadení pre sektor facon“ a „dosiahnuť reformu referenčného komparatívneho systému zamestnávania v súvislosti s mzdami v tomto
odvetví“.28
Kým podľa našich vedomostí neexistujú špeciálne výnimky z
platenia minimálnej mzdy, zaistenie odborových práv alebo nariade-

nia o nadčasoch (prítomné v ázijských alebo stredoamerických
zónach voľného obchodu), voľné zóny sa často zdajú byť oblasťami
beztrestnosti pri porušovaní pracovného práva.

Obchodné a asociačné dohody s EÚ

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Macedónsko, Čierna
hora, Srbsko, Turecko a Ukrajina podpísali asociačné dohody s EÚ.
Toto často zahŕňa Dohodu o voľnom obchode (FTA). EÚ a Švajčiarsko podpísali dohodu FTA v roku 1972. Švajčiarsko tiež podpísalo
dohodu FTA s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Macedónskom,
s Čiernou horou, so Srbskom a s Tureckom.29 Dohody FTA umožňujú
stranám využiť výhody prameniace z neexistencie dovozných daní
a iných obchodných bariér pre špecifické tovary alebo služby.
Odhady naznačujú, že ceny môžu byť až o 12 % nižšie30 než pre
krajiny, ktoré nemajú uzatvorené dohody FTA.
Tieto bilaterálne obchodné a asociačné dohody zahŕňajú
zrušenie dovozných obmedzení pre textily pochádzajúce z EÚ a
obsahujú špeciálne obchodné preferencie pre systémy opätovného
dovozu v rámci OPT. Bolo to tak napríklad v dohode EÚ a Srbska z
roku 2005 o obchodovaní s textilom, ktorá sa uzatvorila po ukončení
embarga. To znamená, že hoci mnohé európske štáty nie sú členmi
EÚ, využívajú špeciálne obchodné systémy bez povinnosti platby
colných poplatkov. Kým väčšina balkánskych krajín využíva
preferenčné obchodné dohody s EÚ, niekedy má zavedené veľké
obchodné bariéry so susediacimi krajinami. Priestor hospodárskeho
rozvoja balkánskych krajín ako oblastí výroby s nízkymi mzdami v
dodávateľských reťazcoch spoločností sídliacich v EÚ je tak
obmedzený.
Aj roky po tom, čo štáty ako Rumunsko a Bulharsko vstúpili do
EÚ a tým zrušili všetky prekážky zahraničného obchodu, vyrába
odevný a obuvnícky sektor stále takmer výhradne v systéme OPT.31
Toto ukazuje, že aj keď sa vykonajú také zmeny, že už neexistujú
dôvody pre využívanie tohto výrobného systému určeného
obchodnou politikou, zostáva tento systém stále v praxi a jeho
dôsledky pretrvávajú. Výroba podľa systému OPT znamená vysokú
závislosť a cestu k hospodárskej a sociálnej záhube.32 Zlepšenie
príležitostí pre odevné/obuvnícke spoločnosti a odvetvia, ktoré sa
predtým špecializovali na výrobu podľa OPT, sú veľmi obmedzené.
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Doposiaľ došlo k zlepšeniu iba v Poľsku, ktoré vstúpilo do EÚ v roku
2004.

Regulácia miezd: ekonomická vláda EÚ pomocou
reštriktívnych mzdových politík

Európske postsocialistické krajiny čelia tlaku najmä Európskej
komisie (EK) a medzinárodných finančných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (SB). Počas posledných 25 rokov poskytovali SB, MMF a EK úvery postsocialistickým
krajinám. Tieto úvery prichádzajú s podmienkami ako „reštriktívne
mzdové politiky“ na udržanie úrovní miezd, najmä vo verejnom sektore, na nízkej úrovni z dôvodu fiškálnej rovnováhy a na pritiahnutie
investorov. V rokoch 2009/2010 požiadali krajiny ako Rumunsko,
Bosna a Hercegovina, Maďarsko a Srbsko o ešte viac úverov, aby
zvládli krízy, ktorým čelili. Podmienkou týchto úverov bolo to, že v
Bulharsku, Maďarsku, v Bosne a Hercegovine, v Albánsku, Srbsku,
Macedónsku a v Rumunsku sa museli mzdy a dôchodky vo verejnom
sektore zmraziť alebo znížiť aj napriek tomu, že zamestnanci verejnej správy, napríklad učitelia, už mali nízke mzdy a boli donútení
mať viacero zamestnaní alebo emigrovať, aby dokázali uživiť svoje
rodiny. Tieto opatrenia týkajúce sa miezd vo verejnom sektore tiež
vyvinuli tlak na určenie miezd v súkromnom sektore a stanovenie
minimálnej mzdy.33
MMF a EK podmienili udeľovanie úverov „reštriktívnymi
mzdovými politikami“ ako značné zníženie nákladov práce, zníženie
miezd, zníženie alebo zrušenie niektorých príplatkov a iných platieb
a v Rumunsku 25-percentné zníženie hrubých príjmov všetkých
zamestnancov. Plány na zvýšenie minimálnej mzdy sa museli odložiť
a „výška hrubej minimálnej mzdy bola zmrazená aj napriek rýchlej
erózii kúpnej sily pracovníkov kvôli inflácii“.34 Tieto opatrenia viedli
k značnému nárastu chudoby a zosilnili spoločenskú krízu, kvôli
ktorej sa zas Rumunsko stalo „neatraktívne“ a „konkurencieneschopné“, a zmenšili schopnosť Rumunska reagovať na súčasné výzvy
definované v stratégii Európa 2020“35 ako zníženie chudoby.
Uvedené štáty sa ešte musia zotaviť z týchto reštriktívnych

mzdových politík. Napríklad v Albánsku sa zákonná mesačná hrubá
minimálna mzda 158 eur36 od roku 2013 nezmenila. Zákonná minimálna mzda Republiky srbskej v Bosne a Hercegovine sa neupravovala od roku 2011 a je zmrazená na úrovni len 189 eur mesačne.
V novom rámci európskeho hospodárskeho riadenia sa stali systematický dohľad nad rozvojom národnej mzdy a pravidelné
„odporúčania“ pre určenie národnej mzdy bežnou črtou európskej
politiky,37 ktorá je v jasnom protiklade k cieľom EÚ znížiť chudobu
(stratégia Európa 2020) aj k jej novému „Európskemu pilieru sociálnych práv“. Tento konzultačný dokument obsahuje uvedené vyjadrenie:
„Minimálne mzdy na primeranej úrovni zaisťujú slušnú životnú
úroveň pre pracovníkov a ich rodiny a pomáhajú riešiť chudobu
pracujúcich“.39

Regulácia miezd: výnimky z regulácie
zákonnej minimálnej mzdy
pre odevný/obuvnícky priemysel

Krajiny s nízkymi mzdami čelia nielen všeobecnému „dohľadu“
mzdových politík. Vlády aktívne robia výnimky z vnútroštátnych
zákonov o minimálnej mzde pre konkrétne sektory - najmä pre
odevný a obuvnícky priemysel. Vlády umožňujú minimálnu mzdu,
ktorá je nižšia než bežná zákonná minimálna mzda alebo zvýšený
nadčas. Výnimky z pracovného práva sú niekedy odôvodnené
„sezónnym“ charakterom tohto sektora. Napríklad Macedónsko a
Bosna a Hercegovina povoľujú minimálne mzdy, ktoré sú ešte nižšie
než už nízka oficiálna zákonná minimálna mzda.

V tomto kontexte treba chápať situáciu
pracovníkov v obuvníckom odvetví v skúmanom regióne.
Hoci obchodné politiky a vládne stimuly majú potenciál presadzovať ľudské práva a práva pracovníkov
a tak dosiahnuť zlepšenie v sociálnej oblasti, v praxi je to naopak: politiky sú zamerané najmä na
vytvorenie a umožnenie prostredia, ktoré pomáha iba podnikom. Môžeme dospieť iba k takému
záveru, že európske krajiny s nízkymi mzdami majú vo svetových dodávateľských reťazcoch špeciálny

Tieto tabuľky ukazujú, že podiel minimálnej mzdy v odevnom/
obuvníckom sektore je nižší než národná zákonná minimálna mzda a
dosahuje iba isté percento z celkovej zákonnej minimálnej mzdy: 89
% v Macedónsku v roku 2016, 86 % v Republike srbskej a iba 71 % vo
Federácii Bosny a Hercegoviny.

ŠPECIÁLNE NÍZKA MINIMÁLNA MZDA
PRE PRACOVNÍKOV V TEXTILNOM A OBUVNÍCKOM
PRIEMYSLE

Čistá zákonná minimálna mzda pre odevný/
obuvnícky priemysel / mesiac
112 €/220 BAM (0.64 /1.25 BAM/hour × 8 h × 22 days)477

Čistá zákonná minimálna mzda / mesiac
157 €/308 BAM (0.89 /1.75 BAM/hour × 8 h × 22 days)

Republika srbská, Bosna a Hercegovina

71%

Čistá zákonná minimálna mzda pre odevný/
obuvnícky priemysel / mesiac
164 €/320 BAM48
100%

86%

0%

Republika srbská,
Bosna a Hercegovina

Federácia Bosny a Herzegoviny46

89%

Macedónsko
Federácia
Bosny a Hercegoviny

BOSNA A HERCEGOVINA

Čistá zákonná minimálna mzda / mesiac
189 €/ 370 BAM

MACEDÓNSKO

Zákonná minimálna mzda (ZMM)
ZMM pre odevný / obuvnícky priemysel

status: slúžia ako lacné periférie pre výrobu s vysokým podielom ľudskej práce. Európske krajiny s
nízkymi mzdami takmer nemajú priestor na zlepšenie v hospodárskej a sociálnej oblasti. Národné a
nadnárodné orgány tvoria obchodné a podnikateľské stimuly a zákony o práci, ktoré vedú k tomuto
scenáru. Dodávatelia sídliaci v európskych krajinách s nízkymi mzdami sa nachádzajú na vysoko
konkurenčnom trhu a v dodávateľských reťazcoch poháňaných dopytom, čo v mnohých ohľadoch
odráža situáciu, ktorej čelia mnohí dodávatelia v ázijských, stredoamerických alebo afrických krajinách.
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5. SITUÁCIA PRACOVNÍKOV
V OBUVNÍCKOM SEKTORE

Spolu s našimi partnermi sme vykonali výskum v teréne v Albánsku,
Bosne a Hercegovine, v Macedónsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Chceli sme zistiť životné podmienky a príjmy pracovníkov v
obuvníckom odvetví. V mesiacoch október - december 2015 sme
vykonali 179 rozhovorov s pracovníkmi z 12 závodov v týchto krajinách. Rozhovory sa robili individuálne a v niektorých prípadoch v
cieľových skupinách. Výskumníci robili rozhovory s pracovníkmi
mimo ich pracovísk na miestach, kde sa dala zaistiť anonymita a
dôvernosť.
Pokiaľ ide o značky a odberateľov vyrobenej obuvi, pracovníci
uvádzali značky Zara, Lowa, Deichmann, Ara, Geox, Baťa, Leder &
Schuh AG. Takisto sme skúmali dcérske spoločnosti firmy CCC Shoes
& Bags v Poľsku a firiem Ecco, Rieker a Gabor na Slovensku.
Treba poznamenať, že pracovníkom je ťažké určiť, ktoré značky
sú ich odberateľmi. Albánski pracovníci uvádzali, že často nevedia,
aké značky vyrábajú, pretože vedenie úmyselne zadržiava túto informáciu.
Hodnotenie na nasledujúcich stranách ponúka krátky pohľad na
situáciu v závodoch na výrobu obuvi, ktoré sme skúmali. Hlavné
problémy, ktoré uvádzali pracovníci:
- mimoriadne nízke mzdy a problémy súvisiace s chudobou
- nezákonná platba nadčasov a nezákonné obmedzenie voľna
- neprítomnosť odborov v závodoch
- nedostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- chýbajúce diskusie v spoločnosti a v médiách o veľmi zlých pracovných podmienkach v závodoch.

“R A D Š E J BY S O M O TO M N E M A L H O V O R I Ť. V Š E TKO J E V P O R I A D K U.” slovenský pracovník

5.1 P R I E PA S Ť M E D Z I S K U TO Č N Ý M I M Z DA M I A
D Ô S TO J N O U M Z D O U
Nízke mzdy, ktoré nestačia pokryť najzákladnejšie potreby pracovníkov alebo ich rodín, boli najväčším problémom všetkých respondentov. Keď zamestnanci robia bežnú pracovnú dobu, zvyčajne
zarobia len zákonnú minimálnu mzdu. V nasledujúcich tabuľkách
porovnávame čisté mzdy, pretože to zodpovedá skutočnému rozpočtu, ktorý má k dispozícii pracovník a jeho rodina. Dôstojná mzda
alebo existenčné minimum (EM) je definované ako základná čistá
mzda zarobená počas štandardného pracovného týždňa bez príplatkov a nadčasov. Poznámka: zákonná minimálna mzda sa musí zarobiť ako základná mzda počas bežného pracovného týždňa (40 hodín
vo všetkých skúmaných krajinách).

Z LO Ž I T Ý V Ý S K U M
Výskumníci zo všetkých šiestich skúmaných krajín uvádzajú, že
bolo veľmi ťažké nájsť pracovníkov ochotných zúčastniť sa
rozhovoru. Približne 50 - 80 % pracovníkov odmietlo. Žiadosť o
rozhovor odmietli skôr starší pracovníci než mladší. V mnohých
prípadoch sa konal rozhovor pri tom, ako respondent kráčal na
zastávku autobusu, čakal na autobus alebo čakal na rodinného
príslušníka, ktorý ho mal vyzdvihnúť.
Mnohé ženy sa báli hovoriť o svojich problémoch v závode zo
strachu pred negatívnymi dôsledkami.

Väčšina respondentov vyjadrila obavy zo straty zamestnania,
keď budú hovoriť o svojej práci. Raz šiel počas rozhovoru s
výskumníčkou okolo vedúci v aute a respondent začal zrazu
panikáriť.
Mnohí pracovníci mali tiež veľmi málo času a bolo ťažké nájsť
chvíľu, keď mohli rozprávať. Niektoré rozhovory sa preto
museli konať neskoro v noci alebo počas víkendov.
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ODHADOVANÉ EM pre štvorčlennú
rodinu podľa rozhovorov s pracovníkmi

143 €

251 €

588 €

ALBÁNSKO

140 €

169 € 49

nedostatok údajov 588 €

REP. SRBSKÁ, 164 €
BIH

169 €

204 €

256 €

859 €

REP. SRBSKÁ,
BIH

164 €

257€ 50

933 € 51

859 €

MACEDÓNSKO 130 €

137 €

161 €

194 €

726 €

MACEDÓNSKO

145 €

220 € 52

479 € 53

726 €

POĽSKO

301 € 54 164 €

492 €

586 €

1000 €

POĽSKO

318 € 55

392 € 56

799 € (2014) 1000 €

RUMUNSKO

145 € 57 143 €

177 €

238 €

706 €

RUMUNSKO

156 € 58

166 € 59

736 € 60

SLOVENSKO

339 €

500 €

600 €

1360 €

SLOVENSKO

354 €

468 € 61 517 € 62

ČÍNA
(Dongguan)

213 €

614 €

ČÍNA
(Dongguan)

213 €

350 €

OFICIÁLNE ŠTATISTIKY O MINIMÁLNOM SPOTREBITEĽSKOM KOŠI pre
štvorčlennú rodinu (2015)

ZÁKONNÁ MIN. ČISTÁ MZDA
v obuvníckom priemysle 1/1/2016

ODHADOVANÉ EM pre štvorčlennú
rodinu podľa rozhovorov s pracovníkmi

NAJVYŠŠIA ČISTÁ MZDA podľa respondentov vrátane nadčasov a príplatkov

100 €

ALBÁNSKO

60 % PRIEMERNEJ ČISTEJ MZDY
skúmanej krajiny v roku 2015 - hranica
chudoby

TYPICKÁ ČISTÁ MZDA podľa respondentov vrátane nadčasov a príplatkov

140 €

ZÁKONNÁ MIN. ČISTÁ MZDA
v obuvníckom priemysle 1/1/2015

NAJNIŽŠIA ČISTÁ MZDA PODĽA
respondentov vrátane nadčasov a
príplatkov

M Z D Y D O P Y TO VA N ÝC H P R A C O V N Í KO V

706 €
1360 €
614 €

ROZDIEL MEDZI ZÁKONNOU MINIMÁLNOU MZDOU A DÔSTOJNOU MZDOU – EXISTENČNÝM MINIMOM (EM)

354

318

26 %

32 %

1360
1000
Poľsko

140
24 %

156

Slovensko

22 %

164
19 %
859
Bosna a Herzegovina

706
145
20 %

588

726

Albánsko

Macedónsko

Zákonná min. čistá mzda v obuvníckom priemysle 1/1/2016
Odhadované EM pre štvorčlennú rodinu (podľa rozhovorov s pracovníkmi)

Rumunsko

16

ŽIVOT NA ŠNÚRKE

Zákonná minimálna mzda - dostatok na život v chudobe
Naše rozhovory ukázali, že rovnako ako v Ázii, väčšina pracovníkov
v obuvníckom odvetví v Európe počas bežného pracovného času tiež
zarobí sotva zákonnú minimálnu mzdu.
Zákonná minimálna mzda je vo všetkých skúmaných krajinách
stanovená veľmi nízko. V Bosne a Hercegovine, v Macedónsku, v
Poľsku a v Rumunsku nestačia dve zákonné minimálne mzdy na
pokrytie minimálneho spotrebiteľského koša, ktorý vypočítali oficiálne štatistické úrady. Vo všetkých šiestich skúmaných krajinách je
zákonná minimálna mzda stanovená veľmi nízko pod priemerným
kritériom 60 % mzdy, ktoré sa často používa na definovanie hranice
chudoby v krajine. Porovnanie miezd tiež ukazuje, že dokonca s maximálnou mzdou, ktorá sa dá zarobiť pri práci nadčas aj s príplatkami,
je najmä pre pracovníkov v Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a
Rumunsku nemožné priblížiť sa k tomu, aby si mohli dovoliť oficiálny minimálny spotrebiteľský kôš.
Mzdy sa zvyšujú iba vtedy, ak sa zvyšuje zákonná minimálna
mzda. Pracovníci v Rumunsku, v Bosne a Hercegovine a na Slovensku povedali našim výskumníčkam, že aj keď pracujú v danom
závode 5, 10 alebo 15 rokov, ich služobný vek nebol ohodnotený a
stále dostávajú iba zákonnú minimálnu mzdu alebo o čosi vyššiu
sumu.

KO Ľ KO H O D Í N M U S I A pracovníci odpracovať, aby
si mohli dovoliť pár topánok za 50 eur 64

ALBÁNSKO

0.80 €/h

63 h

BOSNA A HERCEGOVINA

0.92 €/h

54 h

MACEDÓNSKO

0.82 €/h

61 h

POĽSKO

1.81 €/h

28 h

RUMUNSKO

0.88 €/h

57 h

SLOVENSKO

2.01 €/h

25 h

NEMECKO

6.25 €/h

8h

VEĽKÁ BRITÁNIA

8.71 €/h 65

6h

Zákonné minimálne mzdy, ktoré sú v Európe niekedy nižšie ako v
Ázii - obrovské rozdiely v rámci Európy
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame hrubé mesačné zákonné minimálne mzdy v skúmaných krajinách s nízkym príjmom v Európe, v
západoeurópskych a v ázijských krajinách s významným obuvníckym priemyslom.

Z Á KO N N Á H R U B Á M I N. M Z D A V O D E V N O M/
O B U V N Í C KO M P R I E M Y S L E 1.1.2016

Z uvedenej tabuľky sa dajú vyvodiť dva závery:
1. Existujú európske krajiny, kde pracovníci v obuvníckom odvetví
zarábajú (v eurách) menej než ich kolegovia v Ázii. Ich skutočná
kúpna sila (v PPP USD) je porovnateľne nižšia než v Indonézii alebo v Číne.
2. V Európe existujú obrovské rozdiely: albánska minimálna mzda je
mimoriadne nízka, dokonca aj keď je kúpna sila tejto meny
zohľadnená v nej iba jednou pätinou nemeckej minimálnej mzdy.
Poľská minimálna mzda sa rovná polovici nemeckej minimálnej
mzdy.

Neplatenie zákonnej minimálnej mzdy za bežný pracovný týždeň
Kým k neplateniu zákonnej minimálnej mzdy dochádza v Bosne a
Hercegovine, v Macedónsku a Rumunsku, v Albánsku sa to zdá byť
pravidlom a nie výnimkou: jeden z troch respondentov uviedol
mzdu (vrátane príplatku a odmeny za nadčasy), ktorá bola nižšia
ako minimálna mzda.
Na základe nášho výskumu v teréne sledujeme rastúci tlak na
pracovníkov, čo sa týka produktivity a denných kvót, čo môže viesť k
neplateným nadčasom, aby sa splnili stanovené kvóty, a podkopáva
to platbu zákonnej minimálnej mzdy na základe bežného pracovného
týždňa.
Nízke pracovné náklady a teda nízke mzdy zostávajú pod
vysokým tlakom. Vo veľkom závode v Rumunsku nám jedna pracovníčka povedala, že kvóty na pracovnú zmenu sa zvýšili zo 4 200
na 6 000 párov topánok, no mzda sa nezvýšila. Povedala, že „musia
pracovať oveľa ťažšie za tú istú malú sumu peňazí“. Albánski pracovníci povedali, že každý deň musia pracovať na 550 - 600 pároch
topánok. Mnohí respondenti uvádzajú, že pracujú nadčasy, niekedy
každú sobotu. Pretože si nie sú istí, ako sa počíta základná mzda,
mnohí z nich nedokážu zistiť nezákonné praktiky na svojich výplat-
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M A Š I N É R I A S TA N O V O VA N I A Z Á KO N N E J
M I N I M Á L N E J M Z D Y A Ú LO H A O D B O R O V
Finanční investori hodnotia postsocialistické krajiny Európy
ako región priaznivý pre zamestnávateľov. Hoci všetky
skúmané krajiny majú tripartitné mechanizmy na papieri - v
Albánsku opäť od roku 2014 - v praxi sú pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v obuvníckom a odevnom priemysle
mimoriadne obmedzené. Odbory sediace za stolom často
netlačia na zvýšenie minimálnej mzdy.
Iba v Macedónsku a Bosne a Hercegovine sme našli odborové
združenia, ktoré počítajú výdavky domácností a sociálno-kultúrne minimum, čo im umožňuje verejne ohlásiť
priepasť medzi minimálnymi mzdami a životnými nákladmi.66
Tiež je však potrebné poznamenať, že v macedónskom
odborovom spotrebiteľskom koši67 – 32 233 MKD (520 eur)
za december 2015 – nie sú zahrnuté náklady na vzdelávanie,
dovolenky a núdzové prípady.

ných páskach, napríklad neplatenie nadčasov.
Neplatenie povinných sociálnych odvodov vedie k ďalšiemu bremenu opatrovania pre ženy
V Bosne a Hercegovine a v Albánsku bolo vidieť veľa prípadov, keď
zamestnávateľ neplatil sociálne poistenie (zdravotné, v nezamestnanosti, dôchodkové) podľa zákona. Okrem toho kvôli veľmi nízkym
mzdám sa pracovníci v Albánsku niekedy rozhodnú pracovať bez
zmluvy a vzdávajú sa povinných odvodov v zúfalej snahe dostať viac
hotovosti na každodenné výdavky. Títo neformálni pracovníci bez
sociálneho poistenia zostávajú v mimoriadne zraniteľnej situácii bez
štátnej záruky ochrany pred všetkými základnými životnými rizikami (choroba, staroba, nezamestnanosť). Systém sociálneho poistenia je roztrieštený, čo zas zvyšuje bremeno neplatenej starostlivosti
pre ženy. Okrem tlaku udržať si platené zamestnanie, aj keď v tak
veľmi zle platenom odvetví ako obuvnícke a odevné závody, sú ženy

konfrontované s rastúcou potrebou nahradiť nedostatok investícií
štátu do „sociálnej infraštruktúry“. Keď sa to spojí s tendenciou
mladých a najmä lepšie vzdelaných ľudí emigrovať, deficit starostlivosti bezpochyby narastie a bude predstavovať pre tieto štáty
obrovské výzvy. Neplatiť sociálne poistenie znamená vyčerpávať už
roztrieštenú štátnu štruktúru a položiť väčšie bremeno neplatenej
práce a zodpovednosti na plecia žien.

Diskriminácia na základe pohlavia v najhoršie platenom
priemysle
Vo všetkých skúmaných krajinách tvoria ženy 70 – 80 % pracovnej
sily v obuvníckom priemysle.
Odevný a obuvnícky sektor je najmenej platený spomedzi všetkých výrobných sektorov. V jednotlivých krajinách sa platí oveľa
nižšia mzda než priemerná mzda, dokonca nižšia než v lepšie platenom a typicky mužskom sektore ako ťažba.
Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, na Slovensku, v Macedónsku
a v Rumunsku je výroba odevov a kože a súvisiacich produktov (v
oboch odvetviach dominujú ženy) najhoršie plateným výrobným
sektorom, kým výroba ropného koksu a rafinovaných ropných produktov (odvetvia, kde dominujú muži) je najlepšie plateným sektorom s vysokou maržou (pomer je niekde medzi 1:3 a 1:4). Toto naznačuje diskrimináciu na základe pohlavia.
V závodoch je aj ďalšia oblasť odmeňovania, kde existuje
diskriminácia na základe pohlavia: Albánski pracovníci povedali výskumníkom, že ženy dostávajú nižšiu odmenu za rovnakú prácu čo sa odôvodňuje tým, že muži sú fyzicky silnejší. Okrem toho sa
práca prideľuje podľa pohlavia, ako to opisuje jeden poľský pracovník: „Práca, ktorá je trochu ťažšia, sa pridelí mužom, a tí sú lepšie
platení a podľa mňa sa s nimi aj lepšie zaobchádza.“74

M A C E D Ó N S K O 68

R U M U N S K O 69 70 71

S LOV E N S KO

Najmenej platený sektor spomedzi všetkých výrobných
sektorov (priemerná čistá mzda) = odevný resp. kožiarsky/
obuvnícky priemysel

170 €

241 €

468 € 72

Priemerná čistá mzda v celom hospodárstve

345 €

357 €

705 € 73

Najlepšie platený sektor spomedzi všetkých výrobných
sektorov (priemerná čistá mzda) = výroba ropného koksu
a rafinovaných ropných produktov)

628 €

826 €

1,465 €
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PLATOVÁ DISKRIMINÁCIA
NA RODOVOM ZÁKLADE:
Na Slovensku zarábajú ženy v
textilnom a obuvníckom sektore
o takmer  50 percent menej ako
muži.

„JA A J MOJA ŽENA PRACUJEME V TOMTO ZÁVODE. SME
RADI, ŽE MÁME PRÁCU, NO NEVIEM SI PREDSTAVIŤ
VYCHOVÁVAŤ DETI Z DVOCH PLATOV ZO ZÁVODU. NAŠI
RODIČIA A PRÍBUZNÍ NÁM NEVEDIA FINANČNE POMÔC Ť,
TAK SME ZÁVISLÍ OD TOHTO MIZERNÉHO PLATU. CHCELI
SME SA PRESŤAHOVAŤ Z DEDINY DO MESTA, ABY SME
MALI LEPŠÍ ŽIVOT, NO Z NAŠICH PLATOV SI NEMÔŽEME
DOVOLIŤ PLATIŤ PRENÁ JOM V MESTE.“
rumunský pracovník

Toto ilustrujú štatistiky o slovenskej mzde: kým priemerná mzda
všetkých zamestnancov v kožiarskom/obuvníckom priemysle bola
718 eur, priemerná mzda žien, ktoré tvoria 71 % pracovnej sily tohto
sektora, bola iba 633 eur (2014).75 V reálnom vyjadrení to znamená,
že žena zarobí v priemere 633 eur, kým jej mužský kolega zarobí 926
eur,76 tzn. v tom istom sektore dostávajú muži mzdu, ktorá je takmer
o 50 % vyššia.

Tváre chudoby
Nízke mzdy páchajú štrukturálne ekonomické násilie na zúčastnených, z ktorých väčšina sú ženy. Aby si ženy poradili s chudobou,
ktorej čelia, sú nútené pracovať nadčasy alebo súhlasiť s nebezpečnými pracovnými podmienkami. Mnohí pracovníci nám povedali, že ich mzda nestačí dokonca ani na pokrytie najzákladnejších potrieb - a tobôž nie potrieb ich rodín a detí. Často musia tento schodok
vyplniť tak, že si vezmú úvery (za vysoké úrokové sadzby vo výške 10
% a viac), pestujú poľnohospodárske plodiny, vykonávajú sezónne
práce v zahraničí a jednoducho zredukujú všetky možné výdavky.

„VÄČŠINA Z NÁS SI KÚPILA BICYKLE NA CESTU DO PRÁCE
A Z PRÁCE, HOCI TO NIEKEDY TRVÁ 40 MINÚT. V ZIME JE
VEĽMI CHLADNO, KEĎ CHODÍME DOMOV NA BICYKLI PO
VEČERNEJ ZMENE O 23.00. AUTO SI VŠAK NEMÔŽEME
DOVOLIŤ A ÍSŤ PO PRÁCI PEŠO NIE JE BEZPEČNÉ.“
rumunský pracovník

Jedlo tvorí veľký podiel výdavkov domácností pracovníkov - v krajinách ako Bosna a Hercegovina tvorí v skutočnosti až 50 % dostupného rozpočtu domácností, čo sa podľa respondentov rovná 100
% bežnej čistej mzdy jednej osoby, vrátane nadčasov a príplatkov.
Percento výdavkov domácností na stravu je odrazom životnej
úrovne krajiny. Podľa „Engelovho zákona“ percento výdavkov
domácností na jedlo väčšinou klesá pri náraste príjmov a výdavkov.
Táto ilustrácia ukazuje, že skutočné výdavky pracovníkov v obuvníc-

SPOLOČENSKO-KULTÚRNE MINIMUM - ODHADOVANÁ DÔSTOJNÁ MZDA PRE PRACOVNÍKOV - SKUTOČNÉ VÝDAVKY
PRACOVNÍKOV V BOSNE A HERCEGOVINE
Odborový spotrebiteľský kôš ako minimálne
základné potreby štvorčlennej rodiny (sept
2014)77

Skutočné výdavky: respondenti, rodina
pracovníkov v obuvníckom odvetví

38 %

30 %

50 %

29 %

33 %

31%

33 %

37 %

19 %

SPOLU 923 €
Potraviny

Odhad priemernej dôstojnej mzdy pracovníkov obuvníckeho odvetvia pre štvorčlennú
rodinu (dec 2015)

SPOLU 859 €
Nájomné a energie

SPOLU 409 €

Ďalšie výdavky na pokrytie základných potrieb + núdzové situácie
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kom odvetví (50 % na stravu) podkopávajú dokonca výpočty základných potrieb (38 % na stravu), kým samotní pracovníci by chceli na
stravu minúť iba 30 %. Táto ilustrácia takisto ukazuje priepasť medzi
výpočtom odborov a odhadmi pracovníkov, čo naznačuje, že vlastné
výpočty existenčného minima pracovníkov zvyčajne podhodnocujú
skutočné výdavky potrebné na minimálnu úroveň slušného života,
pretože pracovníci sú zvyknutí a uväznení vo svojej chudobe.

voľnočasové aktivity (kino, dovolenka) a že len zriedka sa im podarí
niečo ušetriť (aspoň 50 eur mesačne), kým u nich doma žijú od nich
závislí rodinní príslušníci.
V Poľsku nám niektorí pracovníci povedali, že majú viac zamestnaní a pracujú napr. ako upratovačky popri práci v závode, pretože
nadčasy nie sú možné.
Väčšina respondentov v Rumunsku povedala, že nikdy si
nemohli dovoliť rodinnú dovolenku vo svojej krajine. Vo väčšine
prípadov znamená dovolenka víkendovú opekačku alebo rodinné
stretnutie v neďalekej prírode. Ďalšie ukazovatele chudoby v Rumunsku sú vysoká závislosť od poľnohospodárskych produktov, ktoré
dostávajú od rodiny a priateľov, neschopnosť pravidelne platiť šeky
za energie, platba nájomného z dôvodu neschopnosti dovoliť si úver
na bývanie, zadlženosť voči príbuzným a priateľom, nepravidelné

NÁKUPNÁ SILA MIEZD ZAMESTNANCOV: ako
dlho musí pracovať zamestnanec na to, aby si mohol
kúpiť liter mlieka vo svojej krajine?
1 l milk

pracovny čas

Albánsko

0.79 €

1 hour

Rumunsko

0.88 €

1 hour

Macedónsko
Bosna a Hercegovina

0.73 €
0.66 €

53 min
43 min

Poľsko

0.59 €

19 min

Slovensko

0.64 €

17 min

Nemecko

0.59 €

6 min

Veľká Británia

0.64 €

4 min

Macedónsky štatistický úrad uviedol, že väčšina obyvateľov si
nevie zabezpečiť základné potreby:
- 38 % obyvateľov nedokáže platiť svoje účty za energie, nájomné, bankové splátky atď.
- pre 72,2 % obyvateľov sa každoročná týždňová dovolenka stáva
luxusom
- 57 % z celkového počtu obyvateľov si nemôže dovoliť jesť mäso
alebo ryby každý druhý deň
- 26,9 % obyvateľov si nemôže dovoliť primerané kúrenie vo svojich domácnostiach a
- 22,8 % obyvateľov uviedlo, že si nemôžu dovoliť vlastné auto.78
Kým tieto percentá platia pre priemerného Macedónca, tieto
témy sa určite dotýkajú takmer všetkých pracovníkov v obuvníckom
sektore kvôli nízkym príjmom.
Slovenské domácnosti s nízkymi príjmami šetria na zelenine,
ovocí, mäse, rekreačných aktivitách a dovolenkách.79 Toto hodnotenie potvrdili pracovníci, ktorí povedali, že musia robiť kompromisy,
pokiaľ ide o kvality jedla, že si nemôžu dovoliť príležitostné

Reklama úžerníka s úžerníckymi úrokovými sadzbami na stene
rumunského závodu.

PRÍBEH ANNY Z RUMUNSKA

Anna, rumunská pracovníčka, začala pracovať v závode pred
12 rokmi a zarába iba zákonnú minimálnu mzdu (145 EUR).
„Ja aj manžel pracujeme v obuvníckom priemysle a každý
mesiac donesieme domov dve minimálne mzdy. Máme dve
školopovinné deti, 8- a 14-ročné. Život je pre nás veľmi
ťažký,“ povedala. Napriek dlhoročnej práci v závode hovorí,
že jej plat sa nezvýšil viac ako o ročný zákonný nárast
minimálnej mzdy. Kolega dodáva: „Všade v tomto odvetví
platia minimálnu mzdu, aj tu. Aspoň môžeme robiť nadčasy
a prísť do práce v sobotu a zvýšiť si tak príjem.“ Ďalší kolega
dodal: „Pracujem tu 11 rokov a nikdy mi nezvýšili plat. Stále
dostávame minimálnu mzdu a ceny neprestajne rastú, takže
ročný nárast minimálnej mzdy nám nepomôže kúpiť si viac
vecí.”
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alebo neexistujúce lekárske kontroly (najmä u zubára), zlá hygiena,
neschopnosť platiť za školské uniformy a školské pomôcky
každý rok, nedostatok rekreácie / kultúry a neschopnosť cestovať
mimo mesta.
Najmä ženy sa ocitnú uväznené v chudobe a nemajú takmer nijakú inú pracovnú alternatívu. Závislosť je tu kľúčovým slovom pre
stovky tisíc žien nútených zostať v zamestnaní bez ohľadu na to, aké
zlé sú pracovné podmienky. Chudoba má lavínový účinok, ktorý
môže viesť k zúfalým okolnostiam: nízke mzdy, ktoré nestačia na
splnenie základných potrieb, nútia pracovníkov hľadať si alternatívny príjem, čo môže mať za následok napríklad to, že pracovníci
sa vzdajú sociálnych výhod a sú nútení zobrať slabo platenú prácu v
západnej Európe alebo sa začnú zadlžovať. Výskumníčky nám povedali, že blízko závodov našli reklamy na pôžičky.
Nízke mzdy zdvojnásobujú a strojnásobujú bremeno, najmä pre
ženy, ak napríklad okrem práce v závode musia pestovať poľnohospodárske plodiny, aby prežili, alebo ak ich manželia musia zobrať
sezónnu a slabo platenú prácu v západnej Európe, a preto nechávajú
matky s deťmi samy aj niekoľko mesiacov. Na druhej strane iné (najmä západné) európske krajiny dokážu vyťažiť dvojitý zisk z týchto
pracovníkov v obuvníckom odvetví - značky si dokážu udržať vysokú
ziskovú maržu vďaka nízkym nákladom na prácu a iné sektory môžu
využiť lacných sezónnych pracovníkov z európskych krajín s nízkymi mzdami.

„PRENA JÍMAME SI BYT V MESTE A NA JŤAŽŠIE JE PLATIŤ
ZA KÚRENIE V ZIME. BOJÍM SA POZRIEŤ NA ÚČET ZA
KÚRENIE ZA TENTO MESIAC. AK NEBUDEME PLATIŤ VIAC
AKO DVA MESIACE, ODPOJA NÁS. CENY STÁLE RASTÚ.
NAŠI RODIČIA, KTORÍ PRACUJÚ V ŠPANIELSKU, NÁM
KAŽDÝCH PÁR MESIACOV POSIELA JÚ PENIAZE A TAKTO
VYŽIJEME.“
„ÚSPORY? Z NÁŠHO PLATU SI NEDOKÁŽEME NIČ UŠETRIŤ. MÔJ MANŽEL MUSEL ÍSŤ ROBIŤ NA PÁR MESIACOV
DO NEMECKA NA STAVBU, ABY ZAROBIL NEJAKÉ PENIAZE
NA KÚRENIE V ZIME. TO SÚ NAŠE ÚSPORY.“
„KAŽDÝ V ZÁVODE SI MUSÍ POŽIČIAVAŤ PENIAZE, ABY
VYŽIL Z MESIACA NA MESIAC.“ rumunskí pracovníci

PRÍBEHY ANNY A KRISZTINY Z RUMUNSKA
Plat v tomto odvetví nestačí Anne na pokrytie výdavkov na
život pre seba a svoje deti. „Splácame hypotéku, ktorá stojí
88 eur mesačne. Každý mesiac platíme 66 - 88 eur za elektrinu a 221 eur za kúrenie na celú zimu. Vždy v septembri
musíme kupovať knihy a oblečenie pre deti. Snažíme sa žiť čo
najskromnejšie a nakupujeme najlacnejšie hygienické
produkty na trhu. Nemôžem si dovoliť kúpiť telový krém
alebo iné veci okrem mydla a šampónu.”

zvýšiť náš rodinný príjem. Bolo to preňho veľmi ťažké. No bez
toho by sme nedokázali pokryť naše výdavky na život.” Aby
Krisztina naplnila mesačné potreby rodiny, musí tiež pracovať
v poľnohospodárstve, aby zabezpečila rodine jedlo. „Máme
záhradu a nejaké zvieratá. Keby som mala kupovať mäso,
napríklad kuracie prsia z obchodu, nemohla by som si to
dovoliť. Takže sa každý deň musíme starať aj o naše zvieratá,
pretože je to jedno z mála jedál, ktoré si môžeme dovoliť.”

Zarábať minimálnu mzdu a pritom si šetriť je pre Krisztinu a
jej rodinu nemožné. „Musíme minúť všetko, čo máme, na
každodenné potreby a niekedy nemáme peniaze pred
koncom mesiaca. Našťastie nás majitelia miestneho obchodu
dobre poznajú a ak už nemáme peniaze, dajú nám veci
zadarmo a zaplatíme neskôr. Nechceme si požičiavať peniaze.
Môj manžel si musel zobrať 5-mesačné voľno z práce v
závode, aby mohol ísť robiť na stavbu do Nemecka a tak

Čas, keď sa musí starať o pôdu a zvieratá, je však obmedzený,
pretože pravidelne pracuje aj v sobotu. „Niekedy, keď som ja
aj manžel v práci, príde nakŕmiť naše zvieratá sestra.“
Krisztina hovorí, že jej snom je ísť na rodinnú dovolenku.
„Nikdy sme nemali rodinnú dovolenku okrem pikniku
neďaleko dediny. Nemôžeme si dovoliť ísť k moru, do hôr
alebo do cudziny. Dúfam, že jedného dňa budem môcť dať
svojim deťom dovolenku.”

21

“Za štrnásť rokov, čo pracujem v tomto závode, som iba jeden rok nesplácala nijaké bankové úvery. Pretože máme stabilný príjem,
môžeme si zobrať úver na nákup chladničky. Bez úverov by sme si z
nášho platu nikdy nemohli dovoliť takéto veci, no tiež sa bojíme, že
stratíme prácu a dostaneme sa do problémov s bankou.”
Zvyšok času bola táto pracovníčka zadlžená a naďalej spláca asi
1/3 svojho platu banke, čo bude musieť robiť ďalšie tri roky. Ďalší pracovník nám povedal, že dáva asi polovicu platu na splátky svojho
trojročného bankového úveru. Mnoho úverov je určených na nákup
vybavenia do domácnosti, napríklad chladničiek alebo televízorov,
ktoré si pracovníci zo svojich platov nemôžu dovoliť.

5.2 NADČASY A VOĽNÁ
Nezákonné nadčasy a platba nadčasov
Kým vo všetkých skúmaných krajinách je bežný pracovný čas 40
hodín počas 5 dní v týždni, pracovníci v Albánsku, Macedónsku, v
Bosne a Hercegovine a v Rumunsku uvádzali, že soboty sú normálne
pracovné dni a nadčasy sa odmeňovali nesprávne alebo sa neodmeňovali vôbec. Toto je bežné najmä v Albánsku. Pre pracovníkov je
ťažké odmietnuť pracovať v sobotu. Napríklad musia ukázať potvrdenie od lekára, že sú chorí. Okrem toho vyjadrenia mnohých pracovníkov ukazujú, že zákonná minimálna mzda sa dá získať iba
prácou nadčas v soboty. V skúmanom závode v Bosne a Hercegovine
uvádzali pracovníci, že dostávajú malú paušálnu sumu ako odmenu

za nadčasy, no že táto suma sa vôbec nepodobá na počet skutočne
odpracovaných nadčasov. Výskumníci v Bosne a Hercegovine
prichádzajú k tomuto záveru: „Pracovníci nám povedali, že nepracujú nadčasy, no potom, keď sme sa ich pýtali, koľko sobôt pracujú mesačne, povedali, že každú sobotu alebo 2 - 3 soboty mesačne. Hoci
pracovné právo Republiky srbskej (Bosna a Hercegovina) hovorí, že
každá hodina nad 40 hodín týždenne je nadčas a mala by sa odmeňovať vyššou sadzbou, u žiadneho z respondentov to tak nebolo.
Túto prácu v sobotu považujú jednoducho za niečo, čo musia robiť.
Mnohí pracovníci v skúmaných krajinách uvádzali, že sú platení
úkolovo, no nevedia, ako sa počíta ich mzda alebo ako sa nadčasy
odrážajú v ich plate.
Dôvody nadčasov sa v každom závode líšia a môžu mať rôzne
príčiny, napríklad zlé riadenie výroby, krátke dodacie lehoty, sezónne
špičky alebo nerealistické kvóty pre pracovníkov. Vo všetkých prípadoch nadčasy ešte znásobujú mnohé bremená, ktorým čelia pracovníci, najmä ženy, a mnohí respondenti povedali, že sa cítia vyčerpaní.

PRÍBEH SUZANY Z BOSNY A HERCEGOVINY
Suzana (meno bolo zmenené) má 37 rokov. Od roku 2012
pracuje v obuvníckom závode v Bosne a Hercegovine, ktorý
dodáva tovar renomovaným medzinárodným značkám. Je
vydatá a má dve deti. Kým pracuje, o deti sa stará jej
manžel a svokra. Jej manžel je nezamestnaný, pracuje iba
príležitostne ako maliar-natierač. Bývajú v mestskej oblasti
v dvojposchodovom dome s jej otcom a svokrou. Suzana
vstáva o 6.00, aby pripravila jedlo pre rodinu na daný deň, a
potom ide do práce. Pracuje 45 hodín týždenne a v
priemere každú druhú sobotu, aby dosiahla plánované
výrobné limity. Za prácu nad rámec bežného pracovného
času nedostane nijaký príplatok, no ak nedosiahne normu,
plat jej znížia, takže tlak na dosiahnutie kvót je vysoký. Keď
sa musia dokončiť súrne objednávky, musí robiť aj viac než
dve soboty v mesiaci. Od pracovníkov sa očakáva, že prídu a
budú robiť nadčasy, zamestnávateľ sa nikdy nepýta.
Dovolenku a voľno kvôli práceneschopnosti dostane len

ťažko. Kvôli problémom s dýchaním si však musí brať voľno
kvôli práceneschopnosti, a preto jej plat znížili o 51 eur.
Priemerná mesačná mzda je iba okolo 215 eur. Hovorí, že
jej pracovné podmienky sú veľmi ťažké kvôli vysokému
počtu strojov, ktoré sú stále v prevádzke a sálajú teplo, čo
zhoršuje jej dýchacie problémy.
Jej rodina minie takmer celý plat, asi 204 eur mesačne, na
jedlo. Za elektrinu a vodu musí platiť mesačne asi 51 eur a
telefón a internet ju stoja asi 41 eur. Dom je vykurovaný
drevom, čo je nákladné (okolo 358 eur na zimu). Oblečenie
a obuv si kupujú len zriedka, hoci jej deti sú zvyčajne
prioritou. Suzana by chcela urobiť niečo, aby túto situáciu
zmenila, no nevidí nijakú alternatívu. Poznamenáva, že
najviac sa obáva o budúcnosť svojich detí, tak každé ráno
vstane a ide do tejto práce kvôli nim.
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„NEMÔŽEM TRÁVIŤ VEĽA ČASU SO SVOJIM DIEŤAŤOM.
KEĎ PRÍDEM DOMOV Z PRÁCE, ČASTO SOM PRIVEĽMI
UNAVENÁ NA TO, ABY SOM NIEČO ROBILA.“ rumunská
pracovníčka
„NIKDY NEMÁM VOĽNÝ ČAS. KEĎ PRÍDEM Z PRÁCE,
MUSÍM SA POSTARAŤ O DOMÁCNOSŤ, DETI A ZVIERATÁ.
NEDEĽA JE JEDINÝ DEŇ, KEĎ SI MÔŽEM DAŤ PRESTÁVKU,
ALE VTEDY MUSÍM VARIŤ NA ĎALŠÍ TÝŽDEŇ PRE RODINU. STÁLE SOM UNAVENÁ.” rumunská pracovníčka

Dovolenka
Podľa zákona sú pracovníci oprávnení zobrať si dovolenku (zvyčajne
20 dní), voľno počas sviatkov, práceneschopnosti, rodičovskú dovolenku a neplatené voľno z osobných dôvodov. Realita je však úplne
iná. S výnimkou Poľska uviedli pracovníci vo všetkých krajinách, že
majú problém zobrať si voľno kvôli práceneschopnosti, voľno počas
núdzových prípadov v rodine alebo čerpať celú dovolenku. Okrem

PRÍPLATOK ZA NEOCHORENIE A SVOJVOĽNÉ ODVODY
Podľa nášho výskumu v teréne sú bežné príplatky za
nevymeškanie spolu s trestami a zrážkami z platu za
meškanie, chyby vo výrobe a nezhody s nadriadenými.
Na SLOVENSKU uvádzajú pracovníci, že dostanú príplatok,
ak nie sú práceneschopní. V dcérskej spoločnosti firmy
Rieker povedali výskumníkovi, že môžu dostať 4 % z platu
ako bonus za nevymeškanie. Podobnú situáciu sme zistili
v dcérskej spoločnosti firmy Gabor, kde nám pracovníci
povedali, že môžu mesačne dostať 30-eurový príplatok, ak
nejdú na PN. V dcérskej spoločnosti firmy Ecco sa tiež
platí príplatok pracovníkom, ktorí si nezoberú PN.
V BOSNE A HERCEGOVINE uvádzali pracovníci, že tresty a
zrážky zo mzdy (napr. až do 10 % z platu) sú bežné, ak sa
počas výroby vyskytnú chyby a škody na produkte.
Pracovníci tiež uvádzali zrážky z platu, keď mali spory s
vedúcimi. Keď si zamestnanci zoberú PN, majú vysoké
zrážky (25 % z platu pracovníka v jednom prípade).
V POĽSKU pracovníci uvádzali, že na konci roka dostali
ročný príplatok za nevymeškanie, ak si nezobrali PN.

toho nám pracovníci tiež povedali, že niekedy sú nútení brať si voľno, často neplatené, keď nie sú objednávky. Tu sa zas vyníma Albánsko: pracovníci jedného závodu uvádzali, že si môžu zobrať
iba 3 - 4 dni zo svojej zákonnej 20-dňovej dovolenky, no neplatenej. Povedali, že je to bežné. Albánski pracovníci tiež povedali,
že musia často pracovať počas sviatkov a dostávajú rovnakú odmenu ako počas normálneho pracovného dňa.

5.3. ZASTUPOVANIE ZÁUJMOV PRACOVNÍKOV
Výskumníčky si všimli, že zamestnanci vo všeobecnosti neveria v
možnosť, že by sa ich pracovné podmienky mohli zlepšiť. Pracovníci
často neveria odborom. Zároveň sa boja vstupovať do odborov, lebo
predpokladajú, že vedeniu sa to nebude páčiť. Okrem toho nemajú s
kým hovoriť. V odevnom a obuvníckom odvetví je iba niekoľko aktívnych odborov a sotva nejaké organizácie zamerané na dodržiavanie ľudských práv na pracovisku.
Výskum v teréne v tomto regióne ukazuje, že je tu nedostatok
kultúry kolektívneho organizovania sa zo strany zamestnancov a zo
strany tradičných odborov. Presne táto úloha skutočných odborov sa
však musí posilniť s cieľom zlepšiť situáciu pracovníkov. Regionálna
a medzinárodná spolupráca je kľúčový faktor úspechu vzhľadom na
obrovský tlak na mzdy a náklady aj na hrozbu premiestnenia.
Mladšie odbory, napríklad „Novi Sindikat“ v Chorvátsku a ich úzka
spolupráca s Kampaňou za čisté oblečenie zdôrazňujú zaujímavé
nové cesty, ktorými by sa mohol ubrať tento región, aby pomohol
odborom a sieťam svetových kampaní spolupracovať a mať vzájomný prospech zo skúseností ostatných, a tak priniesť pokrok pracovníkom obuvníckeho a odevného priemyslu v európskych krajinách s
nízkymi mzdami.

„ODBORY BY SA ZIŠLI. ZAOBCHÁDZA JÚ S NAMI ZLE,
NEMÁME ZASTÚPENIE, NEMÁME ČO POVEDAŤ. SÚ TU
ĽUDIA, KTORÍ TU PRACUJÚ 12- 13 ROKOV A NIKTO ICH
NEPOČÚVA.“ poľskí pracovníci
„ŠÉFOVIA SÚ Z NEMECKA ALEBO RAKÚSKA. U NICH ZMENU
NEDOSIAHNETE. PÁN DIKTUJE.“ slovenský pracovník
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V nasledujúcich odsekoch uvádzame niektoré pozorovania, ktoré
nás zaujali.
Pracovné konflikty
Vo všetkých skúmaných krajinách sa v obuvníckom priemysle vyskytol jediný pracovný konflikt, ktorý sa dostal na verejnosť, a
spomenuli ho výskumníčky, „tichý protest“ pracovníkov v závode
ECCO v Martine (Slovensko) v roku 2011, ktorý zorganizovalo odborové združenie IOZ. Cieľom tohto protestu bolo zmeniť pracovné podmienky, najmä šikanu v závode.80 „Vedenie apriori odmieta požiadavky (odborov), no odbory tlačia. [...] Minulý rok bol štrajk. Žiadali
vyššie platy, lepšie pracovné podmienky, aby sa niečo robilo s
prachom a hlukom, no všetko je to o ochote niečo zmeniť. Myslím si,
že štrajk bol zmysluplný,“ povedal slovenský pracovník v závode
ECCO. Z 12 závodov, ktoré sme skúmali, sme tu našli jediné silné
odbory, ktoré pracovníci vnímali ako aktívne a nápomocné.
Sektorové kolektívne vyjednávanie v obuvníckom odvetví
Na Slovensku a v Bosne a Hercegovine sme zistili, že kolektívne
zmluvy niekedy znižovali kľúčové štandardy, napríklad nadčasy, pre
odevný a obuvnícky priemysel, pod úroveň uvedenú v pracovnom
práve. Na Slovensku povoľujú kolektívne zmluvy 250 hodín nadčasov ročne, kým podľa zákona to nesmie byť viac ako 150 hodín.
Podľa člena odborov je to žiaľ tak, že v kolektívnych zmluvách odbory v skutočnosti vyrokujú nižšie normy, než je uvedené v pracovnom
práve. Toto v danom sektore znova vytvára prostredie priaznivé pre
zamestnávateľa v tomto regióne.
Vyššie zákonné prekážky pre kolektívne vyjednávanie v Rumunsku
V roku 2011 sa značne novelizoval rumunský zákonník práce a prijal
sa nový zákon o sociálnom dialógu. Systém kolektívneho vyjednávania sa značne zmenil legislatívou prijatou v roku 2011. Kolektívne vyjednávanie na národnej úrovni, ktoré predtým ustanovovalo
minimálny plat a základné podmienky pre celé hospodárstvo, sa
zrušilo. Táto decentralizácia v kolektívnom vyjednávaní priniesla neistoty a kolektívne vyjednávanie dospelo k bodu mrazu.81 Kumulatívne členstvo aspoň 5 % pracovnej sily a teritoriálne štruktúry vo
viac než polovici obcí sa požaduje na to, aby sa odbory považovali za
organizáciu zastupujúcu kolektívne vyjednávanie na národnej
úrovni. Členstvo aspoň 50 % plus jedného pracovníka spoločnosti sa
požaduje na to, aby sa organizácia uznala za spôsobilú na kolektívne
vyjednávanie. Zákonný štrajk sa dá zvolať iba na obranu ekonomických záujmov pracovníkov a ak trvá dlhšie ako 20 dní, môže sa
nariadiť povinné rozhodcovské konanie. Ak súd vyhlási štrajk za
nezákonný, odbory musia zaplatiť škody a ich vodcovia môžu byť
prepustení.82
Odbory - na zlepšenie imidžu?
Pracovníci v Rumunsku a v Albánsku povedali našim výskumníčkam,
že zástupcovia odborov sú niekedy nasadení na to, aby zlepšili imidž
spoločnosti, hoci urobili málo pre to, aby efektívne hájili záujmy pracovníkov. Napríklad napriek prítomnosti odborov sa mzdy v
skúmanom rumunskom závode za posledných desať rokov nezvýšili
nad zákonnú minimálnu mzdu. Jeden respondent povedal: „Pár pra

covníkov je v odboroch, ale sú tam len preto, aby zlepšili imidž
spoločnosti. Nepamätám si nijakú činnosť, ktorú by začali títo členovia odborov.“
Albánski pracovníci z viacerých závodov povedali výskumníčkam, že odbory majú dobré vzťahy s vedením. Všetci pracovníci povedali, že predpokladajú, že existujú dohody medzi vedením a členmi odborov, podplácanie alebo sprenevera odborárskych
poplatkov. Ani jeden albánsky pracovník nevedel, či sú v jeho závode
odbory, a ako sa k nim dá dostať.

TROJUHOLNÍKOVÉ SYSTÉMY ZAMESTNÁVANIA
POMOCOU „OBČIANSKOPRÁVNYCH ZMLÚV“SPÔSOB, AKO OBÍSŤ PRÁVA PRACOVNÍKOV
Podľa pracovníkov závod skúmaný v Poľsku najíma zamestnancov nielen priamo, ale aj prostredníctvom brigádnických
agentúr na základe „občianskoprávnych zmlúv“. Podľa
„občianskoprávnej zmluvy“ sa osobám zadajú špeciálne
úlohy v istom časovom období. Nie je to pracovná zmluva.
Pracovná agentúra platí dane a povinné sociálne príspevky,
no nižšie sumy. Nariadenia pracovného práva, vrátane
minimálnej mzdy, práceneschopnosti, materskej dovolenky a
pracovného voľna sa na tento typ zmluvy nevzťahujú, čiže
používanie „občianskoprávnych zmlúv“ brigádnickou
agentúrou vedie k tomu, že zamestnávateľ (napr. závod) si v
skutočnosti najíma pracovníkov, ktorí nie sú plne chránení
pracovným právom. Hoci podľa poľského práva sú zákonné,
Poliaci volajú takéto „občianskoprávne zmluvy“ „odpadkové
zmluvy“. Kvôli tomuto druhu trojuholníkového systému
zamestnávania je pre pracovníkov ťažšie brániť svoje
pracovné práva, vrátane organizovania sa, s cieľom vytvorenia odborov v prípade akýchkoľvek porušení práv. Z rozhovorov medzi našimi výskumníkmi a pracovníkmi pracujúcimi na
základe občianskoprávnych zmlúv vyplynulo, že ich mzda je
nižšia ako zákonná minimálna mzda a počas práceneschopnosti je oveľa nižšia ako minimálna mzda. Od roku 2016 sa
zákon zmenil, aby zabránil zneužívaniu „občianskoprávnych
zmlúv“ a zjednotil výšku povinných odvodov s odvodmi
bežných zamestnancov, no ustanovenia zákonníka práce sa
stále plne nevzťahujú na pracovníkov pracujúcich na základe
občianskoprávnych zmlúv.
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Nedostatok pracovnej sily - migrujúci pracovníci
Dlhé roky zamestnávatelia a zahraniční odberatelia oplakávali
nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odevnom a obuvníckom
odvetví. Takéto diskusie sa odohrávajú aj v štátoch v tomto
regióne.83 Niektorí zamestnávatelia sa momentálne snažia vyriešiť
problém nedostatku pracovnej sily (bez toho, aby museli zlepšiť
mzdu a pracovné podmienky) tým, že sa snažia pritiahnuť migrujúcich pracovníkov, napríklad z Mongolska a z Ukrajiny do Česka.84
Hoci túto migráciu pracovnej sily niekedy organizujú pracovné
agentúry, migrujúci pracovníci sú vystavení zneužívaniu a niekedy
sú nútení súhlasiť s subštandardnými a pochybnými formami
zamestnania. Tento trend zneužíva zraniteľnosť a závislosť
migrujúcich pracovníkov a posilňuje tlak na pracovné podmienky
smerom nadol.
Sloboda prejavu alebo umlčanie pracovníkov?
Výskum v teréne potvrdzuje, že pracovníci v tomto regióne sa boja
straty zamestnania, ak sa budú sťažovať na pracovné podmienky.
Tento strach sa často mení na všeobecný fatalistický pocit neschopnosti zmeniť túto situáciu k lepšiemu.

„VEDENIE VIE, ŽE ĽUDIA NEMA JÚ
LEPŠIE PRÍLEŽITOSTI, A NECHCÚ NÁM ZVÝŠIŤ MZDY.“
rumunský pracovník

Prípadová štúdia

Z RUMUNSKÉHO OBUVNÍCKEHO ZÁVODU
Pracovníci nám povedali, že plat je oficiálna minimálna
mzda 232 eur v hrubom, s možnosťou privyrobiť si prácou
nadčas. Pracovníci dúfajú, že prácou nadčas si zarobia čistú
mzdu 177 - 221 eur. Povedali, že v riadnom pracovnom čase
môžu zarobiť iba približne 154 eur v čistom. Práca v sobotu
od 6.00 do 14.00 sa organizuje aspoň dvakrát mesačne. Pre
vysoký objem objednávok museli pracovníci v roku 2015
pracovať takmer každú sobotu. Nadčasy sa nariaďujú a je
ťažké odmietnuť ich.
„Odmietnuť prácu nadčas môže byť problém. Pred koncom
nadčasovej zmeny nie je dokonca k dispozícii ani doprava zo
závodu.” „Ak máte zdravotný problém, možno potom
môžete požiadať nadriadeného, aby vám nedával nadčasy.
Tí, čo si chcú udržať dobrý vzťah s nadriadenými, musia
zostať v práci,“ povedal jeden pracovník. Ďalší dodal:
„Musíme napísať žiadosť vedeniu, ak nechceme pracovať v
sobotu, a vysvetliť, prečo nemôžeme. Potrebujeme dobrý
dôvod, napríklad že sa staráme o choré dieťa, alebo
potvrdenie od lekára, ak je to pre nás. Inak môžeme mať
problém.“

V Poľsku niektorí pracovníci hovorili výskumníkom, že v ich pracovnej zmluve je klauzula, ktorá im zakazuje zverejňovať informácie
o svojej mzde. V Albánsku respondenti uviedli, že pracovníci sa
dokonca medzi sebou nerozprávajú, pretože majú strach, že spolupracovníci môžu posunúť informácie vedeniu. Tam sa pracovníci
neorganizujú, pretože sa jeden druhého boja.
Hrozba straty zamestnania funguje efektívne v celom tomto
regióne: „Keď sa sťažujeme vedeniu, povedia nám, že môžeme odísť,
ak nie sme spokojní s prácou v závode. Vedia, že nemáme lepšie miesto a že budeme pre nich naďalej pracovať. V porovnaní s inými
závodmi, ktoré nedávajú nič, tento nám aspoň dáva každý deň
stravný lístok na obed a platí načas. Tak čo môžeme robiť? Zostávame tu,“ uviedol rumunský pracovník. Slovenskí a poľskí pracovníci tiež povedali, že sú si istí, že by dostali výpoveď, keby sa sťažovali.
Výskumníčkam v Bosne a Hercegovine pracovníci povedali, že riaditeľ závodu sa správal agresívne, zastrašoval ich a kričal na pracovníkov a keďže má konexie vo vláde, je chránený pred trestom.

5.4 ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU A
INŠPEKCIA PRÁCE
Medzinárodná organizácia práce MOP vo svojom dohovore uvádza,
že „pracovníci by mali byť chránení pred chorobami, ochoreniami a
poraneniami vznikajúcimi zo zamestnania“. Existuje niekoľko medzinárodných pracovných noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci (BOZP).85 Pri výrobe topánok sa používa veľa chemických
látok a potenciálne škodlivých látok. Preto je v tomto sektore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kľúčová. V našom výskume sme
sa mohli opierať iba o výpovede pracovníkov. V žiadnej zo šiestich
krajín neboli k dispozícii alebo neboli dostupné špecifické informácie o chorobách z povolania a o zdravotných rizikách v tomto sektore
ani výsledky z inšpekcie práce.
V rozhovoroch pracovníci uvádzali, že mali príliš často pocit, že
vedenie sa vôbec nesnažilo alebo len veľmi málo sa snažilo zaistiť
zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Pracovníci uvádzali mimoriadnu horúčavu alebo zimu na pracovisku, zlé hygienické podmienky, nedostatok čerstvého vzduchu, veľa hluku a prachu, viaceré
zdravotné problémy spôsobené ich prácou a takmer nijaké opatrenia
na podporu zdravia (napr. školenie o preventívnych opatreniach,
používanie ochranných prostriedkov, viac pracovného voľna alebo
pravidelné lekárske kontroly). Autorkám je ľúto, že videli, že veľmi
rozšírené systémy odmien, napríklad úkolové odmeňovanie, prispievajú k zdravotným rizikám zamestnancov, pretože pod tlakom splniť
vysoké denné kvóty sa pracovníci často vzdávajú osobných ochranných pomôcok, napríklad rukavíc. Dosiahnutiu BOZP bránia vážne
prekážky, ktoré sú späté s úkolovým systémom.
Na nasledujúcich stranách uvádzame najvážnejšie sledovania z
nášho výskum v teréne:
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Inšpekcia práce
Podľa dohovoru MOP č. 81, ktorý ratifikovali všetky skúmané krajiny,
sú inšpektori oprávnení prísť slobodne a kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia, sťažnosti sa musia riešiť ako úplne
dôverné a aspoň raz ročne sa musia ústrednému Inšpektorátu práce
predkladať správy, ústredný Inšpektorát práce musí zverejniť ročnú
všeobecnú správu s informáciami o zamestnancoch, vykonaných
návštevách atď. Informácie o vykonaných návštevách inšpekcie
práce v obuvníckom odvetví ani o ich výsledkoch sa nedali získať
v žiadnej zo skúmaných krajín. Napríklad v Macedónsku neboli
dostupné správy o návštevách inšpektorov práce v obuvníckom
odvetví aj napriek zákonnej povinnosti zverejniť ich.
Ani jeden respondent nebol prítomný pri pracovnej inšpekcii.
Kým respondenti z Macedónska, Poľska a Slovenska videli v závode
inšpektorov, uvádzali, že to boli ohlásené návštevy a že závod sa na
nich vopred pripravil. Poľskí pracovníci hovorili o „prípravách“ závodu na návštevy z inšpektorátu práce: „Závod nás informoval o
návštevách, existujú predpisy o tom, ako sa správať počas návštevy.
Zástery dajú preč a začína sa „maľovanie trávnika“. (...) Všetko je pripravené pre návštevu. Keď príde inšpekcia, každý vie, čo má povedať: Nie je možné hovoriť s inšpektorom neformálne.“ Nová poľská
vláda znížila zdroje pre inšpektorát práce s účinnosťou od roku 2016.
Odbory majú tiež právo vidieť protokoly z návštevy inšpekcie, no
keďže v odevnom/obuvníckom odvetví neexistujú aktívne odbory,
protokoly nikto nekontroluje.
Respondenti z Albánska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska nikdy neabsolvovali školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
(BOZP) ani iné preventívne opatrenie. Macedónsky pracovník povedal, že keď jeden z jeho spolupracovníkov prišiel o prst, nedostal
zákonom predpísanú náhradu za pracovný úraz. Albánski pracovníci uviedli, že inšpektori sú podplatení, aby neodhalili, ako je to v skutočnosti. Neregistrovaní pracovníci boli schovaní v samostatnej miestnosti.

Strata vedomia a infarkt z tepla
V našom výskume v teréne sme
narazili na celú sériu problémov,
ktoré uvádzali pracovníci. Jedným z
problémov, ktorý dominoval vo viacerých krajinách, boli problémy s
veľmi vysokými teplotami v lete a
mrazivými teplotami v zime.
Slovenský pracovník uviedol: „V lete je teplo také neznesiteľné,
že sme tu tento rok mali šesťkrát sanitku, pretože spolupracovníci
mali infarkty z tepla.“ Toto tvrdenie potvrdili pracovníci v celom
regióne.
„Tí úbožiaci padajú ako muchy,“ povedal zástupca starostu v

Calafat, Dorel Mituletu, keď hovoril o tom, ako rumunskí pracovníci
v závode bojujú s letnou horúčavou. Mituletu pripúšťa, že práca v
závode je „pre pracovníkov vyčerpávajúca,“ najmä v lete, keď je
vnútri tak horúco, že niektorí odpadávajú. Minulý júl videla Cristina,
rumunská pracovníčka, ako trom ženám v jej oddelení prišlo z tepla
zle alebo skolabovali. Pamätá si, ako sa na nich taliansky vedúci smial a hovoril, že bude musieť postaviť improvizovaný cintorín vzadu
na dvore, ak budú ženy naďalej odpadávať. „Jemu sa chcelo žartovať,“ hovorí Cristina rezignovane. 86
V júli 2015 informovali médiá o smrti pracovníčky textilnej
továrne „Jaja Mezler“ v macedónskom meste Stip. Išlo o tragické úmrtie 58-ročnej pracovníčky, ktorá zahynula na infarkt v dôsledku
vysokých teplôt v továrni.87

Hygienické podmienky vnútri závodu skúmaného rumunského
výrobcu outdoorovej obuvi boli zlé. Toalety boli latríny a pracovníci
sa počas rozhovorov sťažovali, že smrad je neznesiteľný.

„ZÁCHODY STRAŠNE SMRDIA. VO FABRIKE MÁME STÁLE
LATRÍNY. PREDSTAVTE SI, AKÉ TO JE, KEĎ 200 ŽIEN
POUŽÍVA JEDNU TOALETU. SMRAD JE TAKÝ SILNÝ, ŽE PO
JEDNOM DNI V PRÁCI NÁM NAPÁCHNU ŠATY.“ ĎALŠÍ
PRACOVNÍK DODAL: „V LETE MÁM NA SEBE IBA PRACOVNÚ KOŠEĽU, LEBO V ZÁVODE JE VEĽMI TEPLO A VŠETCI
SA POTÍME. NEMÁME PITNÚ VODU A MUSÍME PIŤ VODU
Z VODOVODU, KTORÁ NIE JE PITNÁ. V PRACOVNEJ HALE
JE VEĽMI VEĽA PRACHU A PRACOVISKO MUSÍME ČISTIŤ
MY. TOALETY SÚ LATRÍNY A VEĽAKRÁT SME SA SŤAŽOVALI VEDENIU NA NEZNESITEĽNÝ SMRAD, NO NIČ SA S TÝM
NEUROBILO.“ rumunský pracovník

Ochranný odev, strata produktivity a
úkolový systém
Závod by mal zadarmo poskytovať osobné ochranné prostriedky. Vedenie by malo
zabezpečiť, aby pracovníci naozaj
používali osobné ochranné prostriedky.
Pracovníci vo viacerých skúmaných závodoch - napr. Gabor na Slovensku - nám však povedali, že je to vec pracovníkov, aby sa rozhodli,
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či budú používať osobné ochranné prostriedky. Pracovníci v rumunskom závode povedali, že sami si musia kupovať pracovný odev
a ihly. Iba v jednom zo skúmaných závodov - slovenský výrobca
ECCO - uložilo vedenie podniku a vedúci povinnosť používať osobné
ochranné prostriedky.
Rozhovory s pracovníkmi naznačujú, že úkolové odmeňovanie
a vysoké očakávania ohľadne produktivity predstavujú kritické
prekážky v používaní osobných ochranných prostriedkov. Jedna
albánska pracovníčka v obuvníckom závode, ktorá používa pri
výrobe topánok lepidlo, povedala, že rukavice znižujú presnosť a
rýchlosť jej práce a znižujú kvalitu topánok, preto si nemôže dovoliť
používať ich, ak chce splniť kvóty ohľadne kvantity a kvality. Slovenský pracovník v dcérskej spoločnosti firmy Rieker povedal:
„Môžem požiadať o rukavice a masku na tvár, no s rukavicami som
pomalší, a tak neviem splniť bežné výrobné úrovne. S maskou na tvár
sa navyše ťažšie dýcha, tak mám iba voňavku a šatku a dýcham cez
ňu.“

Toxické látky
Výroba obuvi si vyžaduje používanie celého radu chemikálií. Preto je
mimoriadne dôležité, aby pracovníci absolvovali školenie, ako

používať toxické látky, a že závod má
zavedené účinné opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov. Z nášho výskumu v teréne však prichádzame k
záveru, že takýmto preventívnym
opatreniam sa nevenuje potrebná pozornosť.
Napríklad albánski pracovníci
uvádzali silné bolesti hlavy, žalúdka, alergie, problémy s krkom a
kožné problémy. Rumunskí pracovníci uviedli: „Smrad v závode je
taký jedovatý! Spočiatku som mal pocit, že sa dusím. No teraz sme na
to všetci zvyknutí, už to necítime.”
Z nášho výskumu v teréne dedukujeme, že pre nedostatok preventívnych opatrení, očakávaniam vysokej produktivity a tlaku
udržať nízke pracovné náklady majú pracoviská v obuvníckych
závodoch z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska
vážny negatívny zdravotný vplyv na pracovníkov. Takisto prichádzame k záveru, že pracovníci často dostávajú malú alebo nedostávajú nijakú pomoc, aby dostali potrebnú liečbu na vyliečenie zdravotných problémov súvisiacich s prácou.

Prípadová štúdia

OBUVNÍCKY ZÁVOD V MACEDÓNSKU
Skúmaný závod zamestnáva asi 1.000 pracovníkov, väčšinou
ženy. Respondenti spomínali značky GEOX, Deichmann a Bata.
Pracovníci sa sťažovali na reumu, bolesti chrbta, alergie,
bronchitídu a iné dýchacie problémy. Pracovníci, najmä tí, čo
pracujú s lepidlom, zdôraznili, že pracujú s veľmi silnými
chemickými látkami, čo má negatívny vplyv na ich zdravie.
Pracovníci tiež povedali, že ochranný odev sa nedodáva
pravidelne. „V tomto závode pracujem 15 rokov a počas tohto
času sme dostali ochranné odevy iba dvakrát, pričom práca je
hrozná. Mali by sme ich dostávať dvakrát za rok.“ Klimatizácia
a kúrenie sú vraj nedostatočné. „Ruky mi mrznú, celá sa
trasiem a dvere do haly sú stále otvorené,“ povedala jedna
pracovníčka a iná dodala: „Dnes sa kúrilo do 10.30, potom sa
kúrenie vyplo a vnútri bolo veľmi zima.“ Keď niektorí pracovníci omdleli, vraj im nebola poskytnutá lekárska pomoc,
nechali ich tak, pomohli im iba spolupracovníci. „Ak v práci
ochoriem a ak mám auto, niekto ma odvezie do nemocnice.
No ak nemám auto, odvezú ma vo fúriku.”
Pracovníci uvádzali mimoriadne vysoký pracovný tlak, keď sa
mali končiť objednávky: „Ak musí zamestnávateľ dokončiť
povedzme objednávku 9.000 párov topánok, dá na pás 90

párov a vy ich musíte dokončiť, aj keby ste mali zomrieť,“
povedal výskumníčke jeden pracovník.
Respondenti povedali, že v lete pracujú od 5.00 do 17.00 a
tiež v soboty a sviatky a že nadčasy a príplatky im nezaplatili. Ak bolo málo objednávok alebo neboli nijaké objednávky,
pracovníci museli zostať doma a zo mzdy im zrazili veľa
peňazí. Čistý plat respondentov bol 131 - 226 eur vrátane
odmien za nadčasy a príplatkov. Zákonná minimálna mzda
na rok 2015 bola 130 eur. To znamená, že niektorí pracovníci nedostali zákonnú minimálnu mzdu za riadne odpracovaný pracovný čas, čo je jasné porušenie zákona. Okrem
toho pracovníci hovoria: „Ak sa pôjdete niekoho opýtať,
povedzme čo je napísané na výplatnej páske, nikto to
nevysvetlí, povedia iba to, že si nesplnil kvóty.“
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Podmienky v odevných a obuvníckych závodoch vo väčšine
postsocialistických krajín sú zlé a všetci to vedia. Tento sektor je notoricky známy a stal sa synonymom zlých pracovných podmienok.
Výskumníčky však nečakali, že to bude až také zlé: „Je to ako cesta
do iného vesmíru. Nikdy by som si nebola pomyslela, že v mojom
meste existujú také zlé pracovné a životné podmienky.“
Rozhovor o pracovných podmienkach a právach sa však stále
zdá byť tabu. Okrem toho diskusie o pracovných právach žien v skutočnosti neexistujú. Výskumníčky zaznamenali, že niektorí pracovníci ocenili, že môžu rozprávať o realite svojho pracovného života a že niekto si našiel čas a počúva ich. Zmenšilo to ich pocit
bezmocnosti. Niektorí albánski pracovníci dokonca súhlasili so
zverejnením svojich skutočných mien, lebo mali pocit, že situácia je
taká hrozná, že už nemajú čo stratiť. „Pomôžte nám, prosím,“ prosil
jeden albánsky pracovník výskumníčky.
Názor pracovníkov, najmä žien, sa v médiách objaví len zriedkavo. Do roku 2014, keď bola zverejnená správa „ZOŠITÍ - úbohé mzdy
pre pracovníkov v odevnom priemysle vo východnej Európe a Turecku“88 , v médiách nebola skoro ani zmienka o pracovných podmienkach. Odvtedy vyšlo pár článkov, napríklad „Odvrátená strana
macedónskeho textilného raja“ od Georgia Pulevského89 a „Obete
módy: Dokonca aj v EÚ čelia pracovníci v odevnom odvetví tvrdým
podmienkam” od Laury Ștefănuț.90
Strach výrobných krajín, že stratia konkurenčnú výhodu, strach
pracovníkov, že stratia prácu, a represie a hrozby voči tým, ktorí sú
ochotní verejne odsúdiť zlé pracovné podmienky, často bráni tomu,
aby sa na verejnosť dostali skutočné životné a pracovné podmienky
zamestnancov v odevnom a obuvníckom sektore v Európe a v EÚ.
Laura Ștefănuț však vo svojom blogu poznamenáva: ”Čoskoro po
zverejnení môjho článku o strašných pracovných podmienkach rumunských a bulharských pracovníkov v odevnom priemysle som
začala dostávať anonymné telefonáty od ľudí, ktorí mrmlali alebo
ťažko dýchali.“ Ďalej píše: „Pracovníkom v odevnom závode v Calafat povedalo vedenie závodu, že môj článok odstrašil ich klientov,

“

H OVORIŤ O PRACOVNÝCH PODMIENKACH A PRÁVACH JE EŠTE
STÁLE TABU. DISKUSIA O PRACOVNÝCH PRÁVACH ŽIEN
TAKMER NEEXISTUJE.
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medzi nimi aj niektoré najväčšie mená v európskom odevnom odvetví, a že nevyhnutne bude nasledovať prepúšťanie.“91
Povinnosť podnikov dodržiavať ľudské a pracovné práva v celom
svetovom dodávateľskom reťazci bola medzinárodne dohodnutá v
rámci Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.
Prvým dôležitým krokom pri plnení si tejto povinnosti je uznať existujúce problémy a ukázať politickú vôľu prekonať porušovania ľudských práv a nie tváriť sa, že nevidíme tieto výzvy ležiace priamo
pred nami.
Je tu jasná potreba väčšieho zamerania sa verejnosti na pracovné
podmienky v európskom obuvníckom odvetví. V demokratickej
spoločnosti sa o spoločenských hodnotách hovorí verejne. Médiá
hrajú dôležitú úlohu pri odhaľovaní problémov a poukazovaní na zodpovednosť vlády, tvorcov politík a celého odvetvia.
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7. ODPORÚČANIA

Všetkým národným vládam
I. Presadzovať pracovné právo, najmä zákonnú minimálnu mzdu,
reguláciu nadčasov, nariadenia o pracovnom voľne a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Posilniť inštitúcie vymáhania práva, napríklad inšpektoráty práce, podľa dohovoru MOP 81 a
národných zákonoch o práci.
II. Určiť minimálnu mzdu podľa životných nákladov - v prvom kroku zvýšiť minimálnu mzdu aspoň na 60 % národnej priemernej
mzdy.
III. Podporovať systém centier bezplatnej právnej pomoci v oblastiach, kde sa koncentruje odevný/obuvnícky priemysel. Tieto centrá musia viesť organizácie zamerané na pracovné a ľudské práva.
IV. Podporovať kampaň a národné akčné plány pre pracovné práva,
práva žien a ľudské práva.
V. Vytvoriť zákonnú povinnosť a určiť zodpovednosť značiek obuvi
so sídlom v danej krajine za dodržiavanie pracovných a ľudských práv v celých svetových dodávateľských reťazcoch.

EÚ
I. Vytvoriť politiku minimálnej mzdy podľa Európskej sociálnej
charty a Charty základných práv EÚ, určiť základnú úroveň vo
výške aspoň 60 % národnej priemernej mzdy.
II. Zrušiť podmieňovanie udelenia úveru reštriktívnymi mzdovými
politikami v dlžníckych krajinách.
III. Asociačné a obchodné dohody, granty EuropeAID (napríklad na
klimatizáciu odevných/obuvníckych spoločností) by mali byť
podmienené schváleným dodržiavaním pracovného práva a ľudských práv na pracovisku.

Značkám
Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP)
stanovujú, že každá spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť alebo
geografický kontext, musí rešpektovať ľudské práva v celom svojom
dodávateľskom reťazci. Dôležitou súčasťou je zaviesť komplexný
proces povinnej starostlivosti zameraný na ľudské práva (Human
Rights Due Diligence - HRDD) vo všetkých prevádzkach podniku s
cieľom určiť potenciálne a skutočné negatívne vplyvy na ľudské práva, predchádzať im, zmierniť ich a vysvetliť. HRDD sa musí diať
komplexne, nepretržite a transparentne. HRDD je jasne viac ako audit a znamená, že odberatelia preberajú svoj podiel zodpovednosti
za pracovné podmienky vo výrobniach a neposúvajú zodpovednosť
jednoducho po zmluvných obchodných spojeniach. HRDD sa musí
zameriavať na dotknutých držiteľov práv (pracovníkov) a zahŕňať

verejné prijatie zodpovednosti za vykonanú prácu.92 Na základe
tohto
konceptu uviedli autori témy, ktoré pokladáme sa mimoriadne
dôležité pre skúmaný región:
Určiť negatívne vplyvy na ľudské práva, napríklad zabezpečiť, že
neexistuje rozdiel v plate medzi pohlaviami ani rozdelenie práce
podľa pohlavia. Uistiť sa o tom, že existujú rovnaké kariérne príležitosti a že nedochádza k sexuálnemu obťažovaniu.

Prijať obchodné postupy na zabránenie a zmiernenie porušovania ľudských práv:
- Dôstojná mzda - platiť ceny, ktoré umožňujú nárast mzdy na 60
% z priemernej mzdy ako prvý a okamžitý krok (zabezpečiť
navýšenie existenčného minima, dodržiavať otvorenú kalkuláciu
nákladov, centrálne zapájať pracovníkov, aby sa ich týkalo
navýšenie existenčného minima, uistiť sa, že navýšenie existenčného minima je súčasťou celkovej mzdy, z ktorej sa odvádzajú povinné sociálne odvody, práca na dlhodobých plánoch s
dodávateľom, aby sa zaplatila dôstojná mzda).
- Mzdové systémy: hľadať spôsoby, ako vytvárať obchodné vzťahy, ktoré dodávateľom umožnia zastaviť úkolové systémy (kontrolovať prípravné obdobie, plánovanie výroby, štruktúru oceňovania a zvyšovanie cien produktov, dôveryhodné a dlhodobé obchodné vzťahy).
- Sloboda združovania sa: aktívne pracovať na tom, aby sa
odborom zaistil prístup do závodu a k pracovníkom, a sprostredkovať pracovníkom otvorenosť voči odborovému organizovaniu.
- Transparentnosť: uistiť sa, že všetky tovary sú plne vystopovateľné, zverejňovať zoznamy dodávateľov, vrátane poddodávateľov pracujúcich systémom OPT.

Verejne oznámiť, ako sa riešili negatívne vplyvy na ľudské práva
Verejne hovoriť o tom,
- ako spoločnosť identifikuje, zmierňuje a napráva porušenia pracovných a ľudských práv, aké pracovné priority stanovuje a ako
meria vplyv
- zavedenia existenčného minima a vplyv na úrovni závodu
- zoznamy dodávateľov (dodávatelia, napríklad závody na spracovanie kože aj výrobní dodávatelia na úrovni 1 a vyššie).
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Priemerná mzda
Priemerný plat všetkých zamestnancov v istej krajine, v sektore alebo v závode (celkový súčet platov vydelený počtom príjemcov platov).

Príplatky
Doplňujúca zložka mzdy k základnému platu. Príplatky sa môžu
platiť napríklad za produktivitu alebo za nevymeškanie. Príplatky
nedostanú zvyčajne vždy všetci zamestnanci, preto sa nedajú
považovať za súčasť základného platu. Príplatky sa dajú niekedy
zneužívať, napríklad sa používajú ako disciplinárne opatrenie, ako
prekážka, ktorá má brániť čerpaniu práceneschopnosti v prípade potreby, alebo ako spôsob, ako stanoviť nereálne vysoké výrobné ciele
a „odôvodniť“ neplatené nadčasy.

Kolektívne zmluvy
Dohoda medzi jedným alebo viacerými zamestnávateľmi a jednými
alebo viacerými odbormi, ktorá pokrýva témy ako mzdy, príplatky,
slobodu združovania a zastúpenie pracovníkov, pracovné podmienky a iné práva a povinnosti. Kolektívna zmluva môže byť lokálna pre
istého zamestnávateľa alebo môže pokrývať celý región/krajinu v
istom odvetví. Kolektívna zmluva sa považuje za konečný súčet pre
isté odvetvie alebo zamestnávateľa. O kolektívnej zmluve sa pravidelne rokuje.

Hrubá mzda
Mzda pred povinnými odvodmi. Zahŕňa základnú mzdu plus povinné príspevky na sociálne postenie zamestnanca a dane. Hrubá mzda
preto nie je plne k dispozícii pracovníkovi ako disponibilný príjem.

Dôstojná mzda
Podľa definície dôstojná mzda znamená to, že pracujúci človek musí
vedieť zabezpečiť seba a svoju rodinu. Pojem dôstojnej mzdy je dobre
známy z medzinárodnej diskusie o ľudských právach. Všeobecná
deklarácia ľudských práv OSN, článok 23, ods. 3 uvádza: „Každý, kto
pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu, ktorá by zabezpečovala jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce
ľudskej dôstojnosti a ktorá by bola doplnená, keby to bolo potrebné,
inými prostriedkami sociálnej ochrany.“ Okrem toho právo na dôstojnú mzdu je stanovené vo viacerých deklaráciách a dohovoroch
MOP: Stanovy MOP, 1919: Preambula Charty, Philadelphská deklarácia, Medzinárodná konferencia práce, 1944: Vyhlásenie MOP o so-

ciálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu, 2008 ako aj Dohovory č. 131 a 156 (nepriamo) a Odporúčania č. 131 a 135 (nepriamo).
Kampaň za čisté oblečenie definuje dôstojnú mzdu takto: „Mzdy a
príplatky zaplatené za bežný pracovný týždeň musia spĺňať aspoň
zákonné alebo odvetvové minimálne normy a vždy musia stačiť na
splnenie základných potrieb pracovníkov a ich rodín a poskytnúť im
istý ľubovoľný príjem.“
Konkrétnejšie dôstojná mzda:
- týka sa všetkých pracovníkov, čo znamená, že neexistuje plat
nižší ako dôstojná mzda
- musí sa zarobiť počas bežného pracovného týždňa (40 hodín
v skúmaných krajinách)
- je to základný čistý plat po zdanení a (v príslušných prípadoch)
pred pripočítaním príplatkov, dávok a nadčasov
- pokrýva základné potreby štvorčlennej rodiny (dvaja dospelí,
dve deti)
- zahŕňa doplňujúcich 10 % nákladov na základné potreby ako
ľubovoľný príjem.

Zákonná minimálna mzda
Mzda, ktorá sa musí zaplatiť ako minimum všetkým pracovníkom
istej krajiny alebo špecifického sektora. Zákonná minimálna mzda
vychádza z bežného pracovného času, čo znamená, že zamestnanci
ju musia vedieť zarobiť bez nadčasu alebo príplatkov.
Čistá zákonná minimálna mzda
Zákonná minimálna mzda, ktorá je k dispozícii pracovníkovi ako disponibilný príjem po odpočítaní zákonne povinných odvodov (sociálne poistenie a dane). Keďže zákonné minimálne mzdy sa musia
dať zarobiť počas bežného pracovného času, čistá zákonná minimálna mzda neobsahuje doplňujúce platby, napríklad nadčasy alebo
príplatky.

Čistá mzda
Mzda, ktorá je k dispozícii pracovníkovi ako disponibilný príjem po
odpočítaní zákonne povinných odvodov (sociálne poistenie a dane).
Môže sa zarobiť počas bežného pracovného týždňa ako základná odmena alebo môže zahŕňať platby nadčasov a príplatky.
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ZMEŇ SVOJE TOPÁNKY je projekt, ktorý bol vytvorený vďaka partnerstvu 15 európskych a troch ázijských organizácií. Viaceré z
týchto organizácií sú tiež členmi alebo partnermi Kampane za čisté oblečenie. ZMEŇ SVOJE TOPÁNKY a Kampaň za čisté oblečenie
spoločne vytvorili túto správu, pretože uznali významnú súvislosť medzi zneužívaním pracovníkov a porušovaním ľudských práv v
odevnom priemysle a v obuvníckom/kožiarskom priemysle v tomto regióne.
Táto správa bola vypracovaná s finančnou podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah tejto správy
sú výhradne zodpovední partneri projektu Zmeň svoje topánky a správa sa za žiadnych okolností
nepovažuje za dokument odrážajúci stanovisko Európskej únie alebo SlovakAid.

