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Pracovní překlad 

 

DEKLARACE MOP 

0 ZÁKLADNÍCH PRINCIPECH A PRÁVECH V PRÁCI 

Přijato na 86. Mezinárodní konferenci práce v červnu 1998 

 

Vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace práce (MOP) byla založena s 
přesvědčením, že sociální spravedlnost je základním předpokladem pro 
všeobecný a trvalý mír, 

vzhledem k tomu, že ekonomický růst je základním, ale nikoli dostatečným 
předpokladem pro zajištění spravedlnosti, sociálního pokroku a odstranění chudoby, s 
potvrzením, že MOP musí podporovat silnou sociální politiku, spravedlnost a 
demokratické instituce; 

vzhledem k tomu, že MOP by měla, dnes více než kdykoliv předtím, vycházet ze všech 
svých stanovených standardů technické spolupráce a výsledků výzkumů ve všech 
oblastech své působnosti, zvláště v zaměstnanosti, odborné přípravě a pracovních 
podmínkách, aby se zajistilo to, že v kontextu globální strategie ekonomického a 
sociálního rozvoje budou ekonomická a sociální politika vzájemně se podporujícími 
komponenty pro vytvoření široce založeného trvale udržitelného rozvoje; 

vzhledem"k tomu, že MOP by měla věnovat zvláštní pozornost osobám se 
zvláštními sociálními potřebami, zvláště nezaměstnaným a migrujícím 
zaměstnancům, a mobilizovat a podporovat mezinárodní, regionální i národní úsilí 
zaměřené na řešení jejich problémů a prosazovat efektivní politiku zaměřenou na tvorbu 
nových pracovních míst; 

vzhledem ke snaze udržet spojení mezi sociálním pokrokem a sociálním růstem je 
garance základních principů a práv v práci zvláště důležitá, protože umožňuje 
příslušným osobám, aby svobodně a na základě rovných příležitostí požadovaly svůj 
oprávněný podíl na bohatství, které pomáhají vytvářet a využívaly plně svého lidského 
potenciálu; 

vzhledem k tomu, že MOP je statutárně oprávněná mezinárodní organizace a 
odpovědný orgán vytvořený k tomu, aby se zabýval mezinárodními pracovními 
standardy, a má všeobecnou podporu a uznání při prosazování základních práv v práci 
jako výrazu svých konstitučních principů; 

vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné, v situaci rostoucí vzájemné hospodářské 
závislosti, nově stvrdit neměnnou povahu základních principů a práv zakotvených v 
ústavě organizace a prosazovat jejich všeobecné uplatňováni; 

 

Mezinárodní konference práce  

 

1. Připomíná: 

a) že tím, že se svobodně připojily k MOP, všichni členové podepsali principy a práva v 
ústavě a Deklaraci z Filadelfie, a zavázali se, že budou pracovat na dodržování všech cílů 
organizace podle svých nejlepších možností a zdrojů a podle svých specifických 
podmínek; 
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b) že tyto principy a práva byly vyjádřeny a rozvinuty ve formě specifických práv a 
povinností v konvencích uznaných jako základní jak uvnitř organizace, tak i mimo ni. 

 

2. Prohlašuje, 

že všichni členové, i když neratifikovali dané konvence, mají povinnosti vyplývající ze 
samotného faktu členství v organizaci, podle nichž musí respektovat, propagovat a realizovat, 
v dobré víře a v souladu s ústavou, principy týkající se základních práv, která jsou obsažena v 
daných konvencích, zejména: 

a) svoboda sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní 
vyjednávání;  

b) odstranění všech forem nucené práce; 
c) účinný zákaz dětské práce; 
d) odstranění diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání. 

 

3. Uvědomuje si 

povinnosti organizace pomáhat svým členům v rámci jejich uznaných a vyjádřených potřeb, 
aby bylo dosaženo těchto cílů účelným využitím konstitučních, operačních a 
rozpočtových zdrojů včetně mobilizace vnějších zdrojů a podpory a za podpory ostatních 
mezinárodních organizací, s nimiž MOP udržuje styky podle čl. 12 své ústavy, na podporu 
tohoto úsilí: 

a) nabídnutím technické spolupráce a poradenských služeb k prosazování ratifikace a 
uplatňování základních konvencí; 

b) pomocí těm členům, kteří ještě nejsou v postavení, kdy by mohli ratifikovat některé 
nebo všechny konvence, v jejich úsilí respektovat, propagovat a realizovat principy 
týkající se základních práv uvedených v těchto konvencích; 

c)  pomocí členům v jejich úsilí vytvořit klima pro ekonomický a sociální rozvoj. 

 

4. Rozhodla se 

plně podpořit tuto deklaraci také tím, že bude uplatňováno také smysluplné a efektivní 
praktické pokračování v souladu s opatřeními uvedenými dále v příloze, které bude 
považováno za nedílnou součást této deklarace. 

 

5. Zdůrazňuje, 

že pracovní standardy by neměly být užívány pro protekcionistické obchodní cíle a že nic v 
této deklaraci a jejím pokračování by nemělo být žádným způsobem využíváno pro 
takové účely; dále poměrná vyspělost žádné země by neměla být touto deklarací a jejím 
pokračováním nijak zpochybňována. 
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Příloha 

Pokračování k deklaraci 

 

I. Všeobecný význam 

1. Cílem dále uvedeného pokračování je podpořit úsilí členů organizace prosazovat základní 
principy a práva obsažené v ústavě MOP a Deklaraci z Filadelfie a potvrzené touto 
deklarací. 

2. V souladu s tímto cílem, který je čistě propagační povahy, toto pokračování umožní 
upřesnění oblastí, ve kterých pomoc organizace prostřednictvím jejích technických možností 
spolupráce může být užitečné pro její členy a pomoci jim uplatňovat tyto základní principy a 
práva. Není náhražkou zavedených kontrolních mechanismů, ani by nemělo omezovat jejich 
fungování; specifické situace v kompetenci těchto mechanizmů nebudou v rámci tohoto 
pokračování přezkoumávány. 

3. Dále popsané dva aspekty tohoto pokračování jsou založeny na stávajícím postupu: roční 
kontrola pokračování týkající se neratifikovaných základních konvencí, která bude obsahovat 
jen jisté úpravy současných možností uplatňování č1.19, odst.5(e) ústavy; celková zpráva 
poslouží k získání nejlepších výsledků z postupů prováděných na základě ústavy. 

 

II. Roční kontrola týkající se neratifikovaných základních konvencí 

 

A. účel a rozsah 

1. Účelem je poskytnout příležitost k tomu, aby se každoročně, cestou zjednodušených 
postupů nahrazujících čtyřletou kontrolu zavedenou Řídícím orgánem v r.1995, zkontrolovalo 
úsilí členů, kteří ještě neratifikovali všechny základní konvence, jak pokračují v souladu s 
Deklarací. 

2. Pokračování se bude každý rok týkat čtyř oblastí základních principů a práv upřesněných v 
Deklaraci. 

 

B. Způsob 

1. Pokračování bude založeno na zprávách vyžádaných od členů podle čl. 19, odst. 5(e) 
Ústavy. Formuláře zprávy budou sestaveny tak, aby se od vlád, které ještě neratifikovaly 
jednu nebo více základních konvencí, získaly informace o všech změnách, ke kterým mohlo 
dojít v jejich legislativní teorii a praxi, s ohledem na č1.23 Ústavy a zavedenou praxi. 

2. Tyto zprávy, zkompilované Kanceláří, budou projednány Řídícím orgánem. 

3. Vzhledem k potřebě sepsání úvodu k takto zkompilovaným zprávám a s ohledem na 
pozornost, kterou je nutno věnovat všem aspektům vyžadujícím podrobnějšího zkoumání a 
diskuse, může se Kancelář obrátit na skupinu expertů jmenovaných za tímto účelem 
Řídícím orgánem. 

4. Měly by být prověřeny úpravy současných procedur Řídícího orgánu, aby všichni členové, 
kteří nejsou zastoupeni v Řídícím orgánu, měli možnost poskytnout co nejvhodnějším 
způsobem případné nezbytné nebo užitečné vysvětlení v průběhu jednání Řídícího orgánu 
k doplnění informací obsažených v jejich zprávách. 
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III. Celková zpráva 

 

A. Účel a rozsah 

1. Účelem této zprávy je poskytnout dynamický celkový obraz o každé kategorii základních 
principů a práv, na něž bylo upozorňováno v průběhu uplynulých čtyř let, a zároveň slouží jako 
základ pro zhodnocení účinnosti pomoci poskytnuté Organizací a pro určení priorit pro následující 
období v podobě akčních plánů pro technickou spolupráci zaměřenou zvláště na mobilizaci 
interních a externích zdrojů nezbytných pro jejích uskutečnění. 

2. Zpráva pokryje každoročně jednu ze čtyř kategorií základních principů a práv tak, aby se 
všechny po řadě vystřídaly. 

 

B. Způsob 

1. Zpráva je vypracována pod patronací generálního ředitele na základě oficiálních 
informací nebo informací získaných a zhodnocených podle zavedených postupů. V případě 
států, které neratifikovaly základní konvence, bude založena především na zjištěních výše 
uvedených ročních kontrolních zpráv. V případě členů, kteří příslušné konvence podepsali, 
bude zpráva založena především na zprávách podle č1.22 ústavy. 

2. Tato zpráva bude předložena Konferenci pro tripartitní diskusi jako zpráva 
generálního ředitele. Konference se může touto zprávou zabývat odděleně od ostatních 
zpráv podle 61.12 svého jednacího řádu a může ji probírat na zvláštním zasedání 
věnovaném pouze této zprávě nebo jiným vhodným způsobem. Potom je na Řídícím 
orgánu, aby na svém nejbližším zasedání přijal z této diskuse vyplývající závěry o 
prioritách a akčních plánech pro technickou spolupráci pro příští čtyři roky. 

 

IV. Předpokládá se, že: 

1. Budou předloženy pozměňovací návrhy k jednacímu řádu Řídícího orgánu a 
Konference, které jsou žádoucí z hlediska předchozích opatření. 

2. Konference po patřičné době provede kontrolu tohoto pokračování a jeho 
fungování ve světle praktických zkušeností svědčících o tom, zda byl dostatečně splněn 
celkový cíl uvedený v první části.  

*** 
 
 


