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Nová práce – sociální a spravedlivá! – Ať to dobré v Evropě dál roste 

 

Úvodní poznámka k současné situaci: Od minulého roku je všechno jinak. Celosvě-

tová pandemie koronaviru změnila naše životy. Abychom ochránili lidi kolem nás i sami 

sebe, tak mnohé z toho, co se dřív zdálo samozřejmé, dnes již není možné. Také 

mnohé evropské semináře nemohly a stále ještě nemohou probíhat prezenční formou. 

Je to velká škoda – vždyť myšlenka evropské jednoty spočívá na setkávání a dialogu 

–, ale možná je to také příležitost pro nás, abychom zapochybovali o tom, co je důvěrně 

známé a samozřejmé, a abychom dali v našem životě více prostoru vizím a angažovali 

se pro ně. Nebo abychom to vyjádřili společně s papežem Františkem, který ve své 

právě vydané sociální encyklice „Fratelli tutti“ píše:  

„Bolest, nejistota, strach a vědomí vlastních limitů, které vyvolala pandemie, na nás 

apelují, abychom přehodnotili svůj životní styl, naše vztahy, organizaci naší společ-

nosti, a především smysl naší existence. (odst. 33). 

 

Aktuální vývoj společnosti (placené) práce 

Evropa prochází procesem digitální transformace hospodářství, práce a společnosti. 

Evropská komise považuje koncept "Průmysl 4.0" („Industrie 4.0“) nejen za příležitost 

vyrábět vysoce kvalitní produkty, ale také za možný způsob podpory ekologicky šetrné 

a trvale udržitelné sociální produkce: jiný způsob růstu, který by měl zlepšit kvalitu 

života a životní podmínky v Evropě z hlediska kvality místo kvantity. EU považuje sebe 

sama za budoucí centrum digitalizovaného a čistého průmyslu. Národní iniciativy za-

bývající se digitalizací získávají podporu a dochází k jejich vzájemnému propojení. Již 
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od dubna 2016 jsou na úrovni EU koordinovány aktivity v rámci iniciativy zaměřené na 

vybudování jednotného digitálního evropského trhu. Průmysl 4.0 naznačuje přechod 

do nové éry rozvoje průmyslové společnosti. Digitalizací se také zásadně změní struk-

tury a podmínky světa práce. Vzniknou nové pracovní modely, nová mobilní praco-

viště. Již nyní je na postupu rozšíření a změna pracovní doby. Jestliže dosud platilo, 

že práce měla své místo, svůj čas a svá pravidla, tak dnes mnohé nasvědčuje tomu, 

že žijeme v období přelomu, které změní požadavky na práci, pojetí práce, organizaci 

práce a organizaci podniků. 

V současné době můžeme konstatovat rozdrobenost práce. Flexibilizace pracovních 

poměrů zahrnuje na jedné straně nové příležitosti právě pro ženy, co se týče souladu 

rodinného a pracovního života. Na straně druhé tržně orientovaná flexibilizace vede k 

nejistotě a komplikuje plánování života. V budoucnu bude práce ještě méně vázána 

na místo a čas. Tento vývoj v loňském roce v důsledku koronavirové pandemie ra-

zantně zrychlil: homeoffice se – tam, kde to pracovní požadavky umožnily – stal z vý-

jimky pravidlem. Mezitím už mnohé společnosti vypověděly nájemní smlouvy na kan-

celářské prostory. Tento proces se v mnoha průmyslových odvětvích zdá být ne-

zvratný, protože výhody pro firmy jsou zřejmé: dobré výsledky při současné úspoře 

nákladů. Také mnozí pracovníci vidí v mobilní práci dodatečný přínos. Ušetří dobu 

potřebnou na cestu do práce a zpět a při flexibilním rozdělení času si mohou alespoň 

do určité míry sami svobodně určovat svou pracovní dobu. Současně to však zna-

mená, že stále víc mizí původní (prostorové) oddělování práce a volného času a že se 

stále více stírá hranice mezi pracovním a soukromým životem. Vzniká nová „pracovní 

kultura“, která je otevřená mnohotvárnosti životních situací a stylů. Společnost práce 

tedy prochází procesem transformace, který má v současné době velmi rychlý průběh. 

Jestli je tento proces skutečně tak pozitivní, jak se mnohým zdá, na to si ještě musíme 

počkat. Mnoho předpisů obsažených v zákonech o pracovní době v Evropě v podmín-

kách mobilního způsobu práce již nelze uplatňovat – přestávky, přesčasy, minimální 

nepřerušovaný odpočinek mezi pracovními směnami atd.1 Kromě toho je třeba také 

konstatovat, že změna společnosti práce je spojena s narůstající nejistotou pracovních 

a životních podmínek a že dochází k narušování stávajících práv. Evropská komise již 

 
1 viz: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch neue Her-
ausforderungen, v: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Deutschland (vyd.): ÜberLebensWerk ARBEIT – menschenwürdig 
und fair, Aachen 2020, str. 80 - 82. 
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před nějakou dobou reagovala na tento vývoj svou iniciativou na vytvoření evropského 

pilíře sociálních práv.  

V současné době ještě nelze předvídat, jaké budou důsledky koronavirové pandemie 

na vývoj evropské ekonomiky a na evropský pracovní trh. Již dnes ale můžeme kon-

statovat, že v určitých odvětvích, např. v cestovním ruchu a gastronomii, roste neza-

městnanost. Tak například v Jižním Tyrolsku je v současné době mnoho žen, které 

přicházejí o práci, často vykonávanou na částečný úvazek. Mnoho mladých lidí v celé 

Evropě má problémy se získáním praktického vzdělání. Aktuální situace se u mnoha 

zaměstnanců vyznačuje nejistotou a obavami. 

Na druhé straně lze konstatovat, že se také stále více lidí orientuje na jiný způsob 

hospodaření zaměřený na potřeby lidí a na lidskou důstojnost. V uplynulých měsících 

jsme museli zjistit, jaká práce je systémově relevantní. Škála hodnot se v době pande-

mie změnila. A do centra pozornosti se stále více dostávají a významu nabývají také 

otázky klimatických změn, plýtvání zdroji a otázky rostoucího znečištění a ničení na-

šeho životního prostředí. Je to spojeno s požadavkem dalšího růstu. V této souvislosti 

se často používá také pojem „společnost postrůstové ekonomiky“. Ne všechno, co se 

vyrobí, je také potřebné. Ne všechno, co se vytvoří (placenou) prací, je sociální a slouží 

lidem. Práce musí být lidsky důstojná, férová, sociální a spravedlivá. Toto kritérium 

musí v Evropě platit jako hlavní zásada „dobré práce“. 

 

Práce – důstojná a férová 

Je třeba se zaměřit na podmínky důstojné práce v digitální éře a vypracovat kritéria 

pro sociální a spravedlivý svět práce. Mezinárodní organizace práce (ILO - Internatio-

nal Labour Organization, česká zkratka MOP) je specializovanou agenturou Organi-

zace spojených národů založenou v roce 1919 se sídlem v Ženevě. Hlavními cíli MOP 

jsou podpora lidsky důstojné práce a sociální ochrany. Povědomí a činnost MOP jsou 

založeny na čtyřech základních zásadách: 

• Svoboda sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání 

• Odstranění všech forem nucené práce 

• Účinný zákaz dětské práce 
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• Odstranění diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání 

Tyto zásady byly přijaty v osmi základních pracovních normách MOP, které Valné 

shromáždění MOP v roce 1998 jednomyslně ratifikovalo v "Deklaraci MOP o základ-

ních principech a právech při práci a jejich následných opatřeních". Deklarace obsa-

huje mimo jiné následující pracovní a sociální normy MOP: vyplácení mzdy na zajištění 

živobytí, přiměřenou pracovní dobu, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, právně 

závazné pracovněprávní vztahy. Na celém světě je ještě stále zapotřebí zvýšeného 

úsilí v boji proti porušování lidských práv a za umožnění důstojné práce.2 Podle MOP 

pracuje v moderním otroctví 40,3 milionu lidí, z toho 24,9 milionu vykonává nucenou 

práci. 152 milionů dětí ve věku od 5 do 17 let vykonává dětskou práci, z toho 73 milionů 

pracuje v nebezpečných pracovních podmínkách. Přestože všechny země v Evropě 

ratifikovaly požadavky MOP, tyto nebyly ani v Evropě zdaleka splněny. Stejná a spra-

vedlivá odměna za stejnou práci, pevné pracovní smlouvy s odpovídajícím sociálním 

zabezpečením, placené volno a bezpečnost a ochrana zdraví při práci ještě stále nej-

sou pro všechny v Evropě realitou. Místo toho narůstá intenzifikace práce, nejisté pra-

covní vztahy, kontrola pomocí digitálních technologií, požadavek neustálé flexibility a 

nepřetržité dostupnosti dvacet čtyři hodin denně. Tlak na zaměstnance roste zásadně 

ve všech oblastech a důsledkem je znepokojivý nárůst fyzických a duševních onemoc-

nění. Chudoba se pro stále víc lidí i v Evropě stává součástí každodenního života, 

přestože pracují ("working poor", česky „chudí pracující“).3  Sociální propast se zvět-

šuje. Například Španělsko: nedávno zveřejněné oficiální statistiky potvrzují, že Špa-

nělsko je zemí s nízkými příjmy. Převážná část platů činí kolem 1.100 eur měsíčně, 

což je výrazně méně než průměrný plat.“4 Pro srovnání: průměrný měsíční příjem v 

Norsku je 6 141 eur, v Rumunsku je to 940,5 v Německu 3.994 eur.6 Skutečnost, že 

sociální propast není realitou jen v řadě evropských zemí, nýbrž že se tato trhlina táhne 

napříč Evropou, ilustrují také následující údaje, přičemž tato čísla ještě nezohledňují 

(nemohou zohledňovat) změny způsobené koronavirovou pandemií, neboť aktuální 

čísla nejsou k dispozici. 

 
2 Viz také: INFOR WBCA, Februar 2021, na: www.mmtc-infor.com. 
3 Další informace na: www.ilo./org/berlin. 
4 INFOR WBCA, únor 2021, S. 6. 
5 Číselné údaje jsou z roku 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; navštíveno 
dne 16. února 2021. 
6 Číselný údaje pro Německo je z roku 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
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Míra zaměstnanosti – Nezaměstnanost – Nezaměstnanost mládeže – Minimální 
mzda 

Míra zaměstnanosti: Míra zaměstnanosti dospělé populace ve věku od 15 do 64 let 

v Evropě je různá. Míra zaměstnanosti u žen je většinou nižší, což ještě nezohledňuje 

rozsah činnosti. Protože podíl žen pracujících na částečný úvazek je vyšší, ve výsledku 

znamená, že ženy nadále vykonávají placenou práci v menší míře, což má dopad na 

jejich sociální zabezpečení. Zde je několik příkladů míry zaměstnanosti v různých ze-

mích za 3. kvartál 2020: Malta 77,3 % (muži 85,7, ženy 68,6), Švédsko 83,7 % (muži 

84,5, ženy 80,7), Maďarsko 73,1 % (muži 80,7, ženy 65,6), Rakousko 77,1 % (muži 

81, ženy 74,2), Česká republika 76,3 % (muži 83, ženy 68,9).7 

Nezaměstnanost: Míra nezaměstnanosti v EU z prosince 2020 vykazuje velké rozdíly. 

Rozmezí sahá od 16,7 % v Řecku a 16,2 % ve Španělsku přes Francii s 8,9 % až k 

Estonsku s 7,9 % a Kypru s 7,3 %.8 To znamená, že v Řecku je bez práce 786.000 

lidí, ve Španělsku 3.741.000, ve Francii 2.614.000.9 Podle nejnovějších prognóz se v 

tomto roce počítá s výrazným zvýšením počtu nezaměstnaných. Tak např. ve Španěl-

sku se očekává nárůst na 17,9 %.10 

Nezaměstnanost mládeže: Představuje závažný problém, a je skutečně, podle oče-

kávání, v zemích s vysokou nezaměstnaností také náležitě vysoká. Zahrnuje mladé 

lidi ve věku od 15 do 24 let. Údaje jsou z prosince 2020: Španělsko 40,7 %, Řecko 35 

procent, Itálie 29,7 %, Švédsko 23,8 %, Francie 23,4 %, Portugalsko 22,5 %.11 Také 

zde je třeba se obávat, že nezaměstnanost mladých lidí v důsledku pandemie v celé 

Evropě dále poroste.  

Minimální mzda: Chudí, přestože pracují. Rozhodujícím základem pro změnu je za-

vedení minimální mzdy, která však zdaleka není zavedena ve všech zemích Evropské 

 
7 Stav 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-laen-
dern/, navštíveno dne 18. února 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; navštíveno dne 
18. února 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; navštíveno 
dne 18. února 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; navštíveno dne 18. února 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; navštíveno 
dne 18. února 2021. 
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unie a která je nejen velmi rozdílná, ale často také velice nízká. Minimální mzda je 

stanovena v následujících evropských zemích: Lucembursko 12,38 EUR, Francie 

10,15 EUR, Nizozemí 10,14 EUR, Irsko 9,80 EUR, Belgie, 9,66 EUR, Velká Británie 

9,35 EUR, Německo 9,35 EUR, Španělsko 5,76 EUR, Slovinsko 5,44 EUR, Malta 4,48 

EUR, Portugalsko 3,83 EUR, Řecko 3,76 EUR, Litva 3,72 EUR.12 

 

Činná společnost – plán pro budoucnost Evropy? 

Vzhledem k těmto číslům, za nimiž se skrývají nedostatky v Evropě, existuje snaha 

vytvořit společenské modely pro budoucnost, jako je například model „činné společ-

nosti“, který již několik let podporují Katolické hnutí pracujících (Katholische Arbeitne-

hmer-Bewegung - KAB) v Německu a Rakousku a Katolický spolek pracujících Jižního 

Tyrolska (Katholischer Verband der Werktätigen Südtirols - KVW), a který následně 

představíme blíže. 

V povaze člověka je být aktivní, něco dělat, vytvářet, formovat. Člověk nedokáže nebýt 

aktivní. Činnost je často kladena naroveň práci a práce je považována za totéž co 

placená práce. Avšak: práce znamená víc než jen výdělečnou činnost, a činnost je víc 

než jen práce. V naší společnosti se však placená práce cení víc, neboť je s ní spojen 

příjem a sociální zabezpečení. Ví to již malé děti. Judith, kamarádka mé nejstarší 

dcery, mi ve svých 8 letech lítostivě řekla: „Moje máma nepracuje.“ Její maminka se 

„pouze“ starala o pět dětí, dům a zahradu. Nebo jak se jiná kamarádka domnívala: 

„Můj táta pracuje a mamka taky. Ale je to jen taková drobná práce.“ Měla na mysli práci 

na zkrácený úvazek ve funkci odpovědné projektové manažerky v jedné velké kolínské 

firmě.  

Důležitý a cenný pro společnost je ten, kdo vykonává placenou práci na plný úvazek. 

Třeba i s mnoha přesčasy – protože to ještě zvyšuje důležitost. Zcela na okraji naší 

společnosti jsou pak logicky ti, kteří nevykonávají placenou práci – ať už je jakákoli: 

nezaměstnaní, kteří jsou pak ihned obviněni z toho, že pracovat vůbec nechtějí, že 

 
12 Stav leden 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-mindestloehne-
in-der-eu/; navštíveno dne 18. Februar 2021. 
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jsou líní a žijí si klidně na náklady státu.13 Dokonce i nejistý zaměstnanecký poměr je 

lepší než žádný. 

Placené zaměstnání vytváří přidanou hodnotu, která přitéká do kapitálu a vytváří takk 

další kapitál – a často generuje stále větší zisky. Větší produkce znamená větší obrat, 

větší zisk, více peněz – a ještě větší produkce znamená ještě víc peněz …. A tak dál. 

Je známo, že zisky jsou rozložené nerovnoměrně, i to, že žijeme na náklady druhých 

a budoucích generací, protože ekonomika lidstvo a naši přírodu vykořisťuje. Znečišťo-

vání životního prostředí, změny klimatu … Že věci musí a mohou fungovat jinak, uká-

zala nejen současná celosvětová pandemie koronaviru. Potřebujeme změny. Potřebu-

jeme vize pro lepší budoucnost Evropy pro všechny! 

KAB má již několik let takovou vizi: činnou společnost! 

S pojmem „činná společnost“ se pojí projekt společenské reformy, který chce překonat 

výlučné zaměření na placenou práci.14 Všechny formy lidské práce, kterou vykonávají 

muži a ženy, jsou v „ činné společnosti“ uznávány jako společensky rovnocenné a 

stejně hodnotné, protože jsou rovnocennými formami vyjádření člověka. Trio práce: 

soukromá práce jako péče a ošetřování, dobrovolné aktivity a placená práce mají 

v činné společnosti stejnou hodnotu. Tomu by jistě nikdo neodporoval. Ale v našem 

společenském systému se rozvírá velká propast mezi slovy plnými uznání a činy. To 

lze konstatovat již nyní v rámci placené práce. A bohužel to jsou opět právě takzvané 

ženské profese, které jsou (z hlediska finančního ocenění) méně uznávané. A víme, 

že potlesk, jakého se dostává ošetřovatelskému personálu v domovech pro seniory, je 

sice pěkné gesto, avšak systém to nezmění. A nezmění ho ani jednorázový příspěvek 

přiznaný jako projev uznání. A je třeba se obávat, že po skončení pandemie koronaviru 

se nejen na důležitou práci ošetřovatelů opět rychle zapomene. 

Placená na mzdě závislá práce je v kapitalistické demokracii15 ve znamení odcizování: 

o jejím účelu nerozhoduje sám pracující člověk, ani není vyvážena na základě soci-

álně-společenského konsensu, nýbrž se řídí provozně-hospodářskou „kalkulací ná-

kladů a zisků“ tvorby přidané hodnoty na straně kapitálu. V mnoha prohlášeních byla 

 
13 Viz také: Anna Mayr: „Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch 
braucht“, Mnichov 2020. 
14 Srov. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation, Müns-
ter, Hamburk, Londýn 2001. 
15 Srov. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demo-
kratien, Frankfurt n.M. 2019. 
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v uplynulých měsících opakovaně zdůrazňována závažnost a význam ekonomiky. 

Ekonomika musí fungovat. Musíme konzumovat, zvyšovat spotřebu. V Německu byla 

proto v minulém roce dokonce snížena daň z přidané hodnoty. 

Odcizená placená práce je součástí ideologie soustředěné na ekonomiku a pokrok, 

která si vzhledem k současným krizím ohrožujícím lidské životy vyžaduje zásadní re-

vizi. Reformy a procesy přestavby musí začínat u lidské práce ve všech jejích formách, 

neboť práce je středobodem a základem sociálních otázek. I v budoucnu budou člo-

věka jako subjekt významnou měrou ustanovovat jeho činy. Organizační formy lidské 

práce proto zůstávají pro všechny základním stavebním kamenem budoucnosti, 

v které stojí za to žít. Reformní projekty, které se obracejí „mimo rámec“ lidské práce, 

vzhledem k významu, jaký práce v našich životech ještě stále zaujímá (příjem, sociální 

zabezpečení, společenské uznání), vyznívají naprázdno. Sociální a spravedlivá bu-

doucnost pro všechny se však nestane skutečností pouhou změnou duševních hodnot. 

Je zapotřebí základního strukturálního zlomu, „metamorfózy“16 – změny směrem k 

„činné společnosti“. Je potřebná nová evropská politika v oblasti lidské svobody. 

Debata o budoucnosti „činné společnosti“ byla především reakcí na „krizi společnosti 

práce“ na konci minulého tisíciletí. Ta však v současné době není v žádném případě 

překonána, nýbrž se se zřetelem ke zdánlivě neudržitelnému ničení základů života 

dále přiostřuje. Jen když najdeme nové formy práce a budeme s nimi experimentovat, 

dokážeme zabránit další proměně člověka a přírody na zboží. Jinak bude „éra vyčer-

pání“17  pokračovat a dovede člověka a naši planetu na pokraj přetížení a nadměrné 

exploatace. Pro zahájení a zajištění této „metamorfózy“ jsou pro všechny zapotřebí 

nové možnosti finančního zajištění. To, že „činná společnost“ je v současné době v 

kontextu diskuze o zavedení nepodmíněného základního příjmu znovu ve zvýšené 

míře přijímána jako záruka svobody, dokládá její nezbytnost a aktuálnost jako pracov-

ního a společenského modelu budoucnosti. 

V době, kdy si mnozí spíše než konec kapitalismu a odcizené práce dokážou představit 

konec světa, je „činná společnost“ v neposlední řadě výrazem naděje“ na „ekologický 

obrat“18 směrem k solidární ekonomice, k regionálnímu hospodářství a 

 
16 Srov. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt, Berlín 2017. 
17 Srov. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne, Berlín 2013. 
18 Encyklika Laudato si‘ papeýe Františka: Über die Sorge für das gemeinsame Haus, Libreria Editrice Vaticana, 
Řím 24. května 2015, odst. 216-221. 
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regenerativnímu a ekologickému způsobu hospodaření, který umožní dobrý život pro 

všechny. Potřebné transformace bude nutné prosadit. „Nyní se nacházíme na křižo-

vatce našich dějin. Jsme na pokraji selhání. Ale zatím jsme neselhali. Ještě je čas to 

změnit, Je to na nás.“19 

Na základě čtyř tezí následně postupně představíme pilíře reformního projektu činné 

společnosti: 

Lidská práce je středobodem a základem sociálních otázek. 

Společnost placené práce představuje jednostrannost 

„Činná společnost“ chce vytvořit větší spravedlnost při přerozdělování. 

„Činná společnost“ chce iniciovat a rozvíjet nové formy práce. 

1. Lidská práce je základem a středobodem sociálních otázek 

Vzhledem ke klimatickým katastrofám, drancování přírodních zdrojů a rostoucí preka-

rizaci práce v Evropě a na celém světě je nyní projekt reformy ve vztahu ke "společ-

nosti placené práce" naléhavější než kdykoli předtím. Nutná sociálně-ekologická trans-

formace bude úspěšná jen tehdy, když se práce bude dál vyvíjet směrem k „činné 

společnosti“. Základní přitom je umožnit větší autonomii. „Ten, kdo připustí, že nesvo-

boda je v některé oblasti života nevyhnutelná, může se brzy ocitnout ve světě, ve kte-

rém bude tato nesvoboda vládnout všemu. Požadavek svobody je vždy absolutní (…). 

To znamená, že požadavkem musí být transformace veškeré práce v činnost, pro-

měna veškerého heteronomního konání člověka na autonomní konání. Dokonce i po-

slední zbytek práce podléhá požadavku transformace na činnost.“20, konstatoval již 

před třemi desítkami let sociolog a publicista Ralf Dahrendorf. S ohledem na náznaky 

prekarizace práce jsou tyto požadavky aktuálnější než kdykoli předtím: Jde o zrušení 

odcizené práce a transformaci směrem k větší svobodě, lidské důstojnosti a slušnosti. 

Sociální je to, co tvoří dobrou práci. 

Každá práce všude na světě musí být důstojná a férová. A práce, která je pro člověka 

nedůstojná, neexistuje jen v indických textilních továrnách, při těžbě zlata v Peru nebo 

 
19 Greta Thunberg: Ich will, dass ihr in Panik geratet. Meine Reden zum Klimaschutz, Frankfurt n.M. 2019, str. 
64. 
20 Citováno podle: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der       in-
dustriellen Produktion, Mnichov 1984, str. 326. 
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těžbě coltanu v Kongu. Nacházíme ji i v Evropě, například v masozpracujícím prů-

myslu přímo před našimi dveřmi, kde jsou pracovníci vykořisťováni a musí společně 

žít namačkáni v nedůstojných ubytovacích zařízeních. Práce na objednávku je stejně 

neférová jako kontrola pracovníků kamerovým systémem. Skutečnost, že lidé musí mít 

více zaměstnání, aby mohli vyžít ze svého příjmu, je skandální.  

2. Společnost placené práce představuje vyloučení sdružení  

Naše společnost zaměřená na výdělečnou činnost dává přednost „produktivní“ práci 

před „reprodukční“ prací, kterou v celosvětovém měřítku musí vykonávat většinou 

ženy. Produktivní práce zvyšuje prosperitu a bohatství, zatímco reprodukční práce k 

tomu nanejvýš vytváří předpoklady, a je tak degradována na „přívěsek“ placené práce. 

Ženy mužům takříkajíc kryjí záda. Systém sociálního zabezpečení zůstává až na ně-

kolik výjimek zaměřen výlučně na placenou práci, která je předpokladem pro přijetí do 

tohoto systému. Nároky získané nad rámec placené práce, třeba výchovou dětí a péčí 

o ně, jsou v nejlepším případě považovány za „vedlejší dávky“. „Činná společnost“ na-

opak usiluje o jasné společenské a sociální zhodnocení lidských činností vykonáva-

ných „nad rámec“ placené práce. Patří k nim vlastní práce, komunitní práce nebo dob-

rovolnictví a neplacené práce v rámci tzv. "care work " (domácí péče, výchova dětí 

atd.). Práce je víc než jen výdělečná činnost! Všechny formy lidské práce jsou rovno-

cenné! V modelu činné společnosti je předpokladem zavedení nepodmíněného zá-

kladního příjmu zajišťujícího živobytí a zohlednění neplacené společensky relevantní 

práce v systémech sociálního zabezpečení. 

3. „Činná společnost“ chce vytvořit větší spravedlnost při přerozdělování 

Vzhledem k současnému velkému propadu hospodářského růstu v Evropě, je prostor 

pro přerozdělování růstu výrazně omezen. Současný hospodářský růst má navíc roz-

dělující účinek. Právě bujný růst finančního kapitalismu přinesl vzrůst příjmů jen někte-

rým a většina vyšla naprázdno. Formou udržitelného kvalitativního růstu je zlepšit to, 

co již existuje, zorganizovat to inteligentněji a vytvářet, resp. zachovat dlouhodobé 

hodnoty pro nás a příští generace. Ve výsledku to znamená: je třeba přerozdělit to, co 

již existuje, abychom se mohli zaměřit na rostoucí sociální rozdíly u nás a na celém 

světě. Otázka přerozdělení je ústřední úlohou trvale udržitelné regulační politiky! 

4. „Činná společnost“ chce iniciovat a rozvíjet nové formy práce 



11 
 

Papež František ve své encyklice „Laudato si‘“ připomíná základní funkce všech forem 

lidské práce, které mají v sociální nauce církve dlouholetou tradici. Jde o budování a 

zachování, o příspěvek lidské práce k výstavbě „společného domu“. Pracovat zna-

mená: spolupracovat na zachování díla.21 Ustavičné zrychlování rytmu života a práce 

je „v rozporu s přirozenou pomalostí biologické evoluce. K tomu se přidává problém, 

že cíle této rychlé a nepřetržité změny nemusí být nutně zaměřeny na obecné blaho a 

udržitelný a komplexní lidský rozvoj.“22 Pracujeme příliš rychle, příliš málo „spjati s pří-

rodou“, příliš málo s ohledem na celek a na celkovou situaci lidstva. Pracujeme až do 

naší úplné záhuby.23 Proto potřebujeme nové formy práce. Hlavní otázky přitom jsou: 

Jakou roli může a musí hrát lidská práce v budoucnu? Co je „zbytečná“ práce, kterou 

bychom mohli ihned přerušit, abychom vytvořili volný prostor?24 Kde je práce „sou-

částí“ systému, který v nadměrné míře spotřebovává neregenerativní zdroje, a kterou 

práci tedy musíme zastavit, abychom přežili? Pro jaká pracovní místa přichází v úvahu 

konverze, s cílem přeměnit je na smysluplné a autonomní činnosti pro společnost? 

Které práce poškozují obecné blaho a nepřispívají k udržitelnému oběhovému hospo-

dářství? Tyto otázky jsou na pořadu dne. Je načase zahájit širokou společenskou roz-

pravu o nových formách práce! Je načase iniciovat kroky, které, jak je popsáno v mo-

delu " činné společnosti ", povedou jinou cestou – směrem ke spravedlivé a sociální 

evropské společnosti. 

 

Jednejme za „dobrou“ práci – sociální a spravedlivou 

Zejména evropská hnutí pracujících a odbory mají klíčovou funkci při humanizaci světa 

práce a její praktické realizaci. Jde o zajištění důstojných pracovních podmínek v so-

ciálně spravedlivé Evropě. Jak jsme museli konstatovat, sociální otázka se neustále 

vyostřuje. Jsou narušována práva zaměstnanců. Tlak, konkurence a nadřazenost ma-

ximalizace zisku nad zájmy a potřebami pracujících lidí vedou k poklesu kvality života 

a zhoršují sociální rozdíly. Proto ke kromě výměny zkušeností mezi zeměmi a vzájem-

ného porozumění nezbytné dále rozvíjet politické možnosti řešení přes hranice států a 

spolupracovat na konkrétních oblastech činnosti a společných krocích s cílem zajistit 

 
21 Viz Encyklika Laudato si‘ papeže Františka, na uvedeném místě, odst. 13-15. 
22 tamtéž, odst. 18. 
23 Viz Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit, 
Mnichov 1992. 
24 Viz David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit, Stuttgart 2018. 
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důstojné pracovní podmínky v Evropě a posílit sociální rozměr EU v digitální éře. A to 

i s cílem dát nový impuls k vytvoření "evropského sociálního modelu" a dále rozvíjet 

síť křesťanských organizací zaměstnanců a odborových organizací v Evropě a dál je 

posilovat jako aktéry v procesu digitální transformace a sociálního dialogu. Vzhledem 

k současné situaci to nebylo možné provést na semináři pořádaném prezenční formou. 

Přesto všechno bychom nakonec měli stanovit opatření, která povedou popsaným 

směrem a dokážou dát impuls k práci na vytvoření společné evropské sítě.  

• Odměna za vykonanou práci musí stačit k tomu, abychom mohli žít důstojný 

život. Aby to bylo zajištěno, musí minimální mzda být ve výši 60 % hrubého 

měsíčního výdělku pracovníků zaměstnaných na plný úvazek. V Německu proto 

KAB požaduje zákonnou minimální hodinovou mzdu ve výši nejméně 13,69 

EUR. Výše uvedený vyměřovací základ pro stanovení minimální mzdy lze pře-

nést i na jiné evropské země. O stanovení minimálních norem na evropské 

úrovni se často diskutuje. Je to však obtížné v tom, že EU není ekonomicky 

homogenní skupinou států.25 

• Musí být posíleno kolektivní vyjednávání. Například k zadávání veřejných zaká-

zek nebo podpoře hospodářského rozvoje by mělo docházet pouze u podniků 

vázaných kolektivními smlouvami. Národní dohody o kolektivním vyjednávání 

rovněž pomáhají posílit práva zaměstnanců v Evropě. Důležitou úlohu při tom 

hrají také odbory. 

• Pro zajištění sociální jistoty pro všechny se zasazujeme o nepodmíněný zá-

kladní příjem a solidární důchodové zabezpečení. KAB v Německu tak podpo-

ruje např. současnou „evropskou občanskou iniciativu Nepodmíněný základní 

příjem“.26 

• Aby práce byla důstojná a férová pro všechny, potřebujeme na evropské úrovni 

účinný zákon o dodavatelských řetězcích, který společnostem uloží povinnost 

vyplácet spravedlivé mzdy v celém hodnotovém řetězci a dodržovat environ-

mentální normy. Je to nezbytné, protože výroba zboží a poskytování služeb jsou 

v důsledku globalizace stále méně vázány na určitá místa. To je v Evropě patrné 

nejen na příkladu pracovníků v oblasti logistiky a zdravotníků z jiných 

 
25 Viz také model evropského koridoru: https://library.fes.de; navštíveno dne 24. února 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
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evropských zemí ("live-ins"). Práva pracujících lidí a sociální normy jsou v tak-

zvaných "hodnotových řetězcích" narušovány – až po otrocké pracovní pod-

mínky. Je tedy důležitým krokem, že v lednu tohoto roku Výbor pro právní zále-

žitosti Evropského parlamentu hlasoval pro evropský zákon o dodavatelském 

řetězci.27 

• Potřebujeme evropské normy pro mobilní práci. Je to tím naléhavější, že stále 

více lidí v současné době pracuje (musí pracovat) z domu. V lednu 2021 vyzvala 

parlamentní většina v Evropském parlamentu Evropskou komisi, aby předložila 

směrnici o "právu na nedostupnost". V rezoluci navržené maltským politikem 

Alexem Agiusem Salibou, se mimo jiné uvádí, že nedostupnost je základním 

právem, které je "neoddělitelnou součástí nových pracovních struktur v nové 

digitální éře".“28 

K tomu, aby nové formy práce byly sociální a spravedlivé, potřebujeme nové formy 

řízení. Je třeba, aby se právě také evropská dělnická hnutí a odbory důrazně zasadily 

o spravedlivé a důstojné pracovní podmínky – v Evropě i na celém světě. 

 

Kolín, únor 2021  

podepsána Mechthild Hartmann-Schäfers (referentka pro vědu Nadace ZASS) 

 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org; navštíveno dne 24. února 2021.  


