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144 

VYHLAIKA 

ministra zahraničních věci 

ze dne 18. srpna 1988 

o Omluvě o statistikách práce (l!. 160)

Dne 25. června 1985 byla na 71. zasedání ge
nerální konference Mezinárodní organizace ipráce 

· přijata Úmluva o statistikách práce ( č. 160). Ra
tifikace úmluvy československou socialistiokou re
publ i'kou byla zapsána dne 25. února 1988 gene
rálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce s tím.
že československá socialistická republika, pokud

Jde o část II úmluvy, p!'!J!má 1:ávazky Jen k <':lán
kům 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14. Podle svého článku 20 
odstavce 3 úmluva vstoupí pro , československou 
soclallstickou republiku v platnost dnem 25. února 
1989. 

Če,iký překlad Úmluvy se vyhlašuje současně. 

Mlnlstrt-

Ing. Cliňoupek v. r.
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ÚMLUVA 

o statistikách práce

Generální konference Me7,i11árodn! organizace 
práce, která byla svolána správní radou Meziná
rodního úřadu práce do 2enevy a tam se sešla 
dne 7 čenna 1985 na svém 71. zasedán!, 

rozl1odnuvši přijmout některé návrhy týkajicí 
se revize úmluvy ( č. 63 J o statistice mezd a 1pra
covní doby, 1938, jež jsou pátým bodem jednacího 
pořadu zasedání, 

stanovlvši, že tyto návrhy budou mlt formu 
mezinárodní úmluvy, přijímá dne 25. června 1985 
tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva 
o statistikách práce, 1985.

I. Všeobecná ustanoveni

Čl á nek 1 

Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmlu
vu. se zavazuje pravidelně sl1romažďovat, sestavo
vat a uveřejůovat z{ukladní statistiky práce, které 
budou postupně rozšiřovány s přihlédnutím k jel10 
pramenům na tyto oblasti: 
11 J J10spocláhky činné obyvHtl�lstvo, 1a1něstna-

110st. pophpadě ne:u1měsl11,rnost a pokud mož-
110 ,:j1,v:1{1 U1stei:11ií /illllěstrwnost. 

b) slo!:,,ni a élenění l10spoclářsky čí1tnél10 obyva
i:elst\'ii ilby IJy!o mozno provést podrobné roz
bory a a iiy !Jy la k d ispo:l.ici výcl10zí [ prn u1en
:1á J data,

c) prilmi';rné nEdy a pr1"uněr11ú clélka prncovn!
doby ( J10dmy s:kulr,čně od,1nac01'i1J1é 11t:bo llo
cL11y place11é) a popřípHdě ťaso\'é mzclové :a
r:fv a niJvvkléí pracovní t'.olrn.

d; složt_:11í o (:lcr:Bní n1P-ztl, 
e) núklady práce,
f) !ndexy spotřebit8lských cen,

g J ,·ýclaje domácností llebo, kde je to vhodné. 1·ý
dJjr„ rodin a popř'ípadě příjmy domácností !1f.
bo. kde je to vhodné, příjmy rodin. 

lil prn,:ovní ťirazy a pokucl n·oz,no aernoci z po
\'ohí11í. 

'. l [lťaťU\'IIÍ ,;pory. 

Člén e k  2 

?h \'Vpracování neilo změně pojmů, ddmic a 
merodologié: užívaných ,při shromažďování, sesta
\'C\ iíni a uveřejř10váni státistik vyžaclovanýcll po
dle této úmluvy členské stály mají přihlížet k po
s 1 ec!ním normám a smr�rnicím stanoveným pocl zá
štitot1 Mezirnírodní organizace pl'éíce. 

Člá ne1k 3 

Při vypracování nebo změně pojmů, definic a 
metodologie užívaných při shromažďování, sesta
vování a uveřeji'lování statistik vyžadovaných po
dle této úmluvy je třeba slyšet reprezentativní or
ganizace zaměstnavatelů a pracovníkí'1, pokud 
existují, aby bylo možno přihlédnout k jejich po
třebám a zajistit jejich spolupráci. 

Čl á n e k  4 

Z této úmluvy neplyne povinnost uveh,j11ova t 
uebo sdělovat údaje, 1které by umožťíovaly zjistit 
informace o jednotlivé statistické jednotce. jako 
:iapříklad o nějaké osobě, domácnosti. z{Jvoclt1 ilf:
bo ,podniku. 

Člének 5 

Každý členský stát, který rnlifikuje tuto C1111lu
vu, se zavazuje sdělovat Mezinárodnímu úřadu 
priíce, ja1kmile Je to provfiditelné, statistiky sesta
vené a uveřejněné podle úmlnvy a informace o je
jich uveřejni';ní, !lijména 

a) l'l1oclné informace o tom, Jakým 11JL1solH:111 11\
ly rozšířfrny [nhzvy a odka,.uvú l:isla u tiště
ných publikaci neLJo odpovídající pop,sy
u údajú rnzsirpvaných jiným .7pC1sohrn11 J,

b) poslední data nebo období. ohledně nícl1ž
jsou k dispozici různé drul1y statistik a údi1j1,
c jejicl1 ·,.11',ťfojnP;ní :w!JO rlll.s,ř11 1 ·;"1nf.

élónek 6 

Podrol.mé popisy uzitýcl1 prR11w11i\. pojmC1, dP
finic a metodologie při shrornazďol'ání a sestavo
vání statistik )}Odle této úmluvy 1m1jí IJÝt 

ft í pro\'ede:11y a 11ciržm irnv porlh, pnsli;cln1/1u s 1 u-
1·11. tak iiliy ukazonily významné 1,1uěI1\', 

'.,j sdóiovéíny Mezi11úrocl11ímu úřadu práce. jak
mile j,i lo možné, 

c) uveřejťíoviÍny pťíslus11ým v11itrc1stú1ním orgá
nem.

II. Základní statistiky práce

Cl é 11 e k 7 

Běžné slatisti'ky o liospodéťsky čin11ém ohy1 a
t1·lstn1, zamés'.rwnosti, popf·ípadé 118zaměstna-
11osti a pokud možno zjrovné čústečné ;:amiist1w
nosti mají být sestavovúny za celou zemi. 
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Statistiky složení a členění hospodál'sky čin
ného obyvatelstva mají být sestaveny za celou ze
mi tak, aby bylo možno provést podrobné rozbory 
a disponovat výchozími (pramennými) údaji. 

Čl á n e ,k 9 

1. Běžné statistiky průměrných mezd a pra
covní doby (hodiny skutečně odpracované nebo 
hodiny placené) mají být sestaveny pro všechny 
významné skupiny zaměstnanců a pro všechna vý
znamná odvětví hospodářské činnost! a za celou 
zemi. 

2. Kde to je vhodné, mají být sestavovány sta
tistiky časových mzdových tarifi'.1 a obvyklé pra
covní doby pro významná povolání nebo skupiny 
povolání ve významných odvětvích hospodářské 
činnosti a za celou zemi. 

Statistiiky složení a členění mezd mají být se
starn\·ány pro významná odvětví hospodářské čin
nosti. 

Čl á n e k  11 

Statistiky nákladů práce mají být sestavovány 
pro významná odvětví hospodářské činnosti. Pokud 
možno tyto statistitky maj! být v souladu s údaj!

o zaměstnanosti a pracovní době (hodiny skutečně
odpracované nebo hodiny placené J ve stejném roz
sahu.

Čl á n e k  12 

Budou vypočítávány Indexy spotl'ebltelských 
cen. aby bylo možno změřit časové změny cen po
ložek, které Jsou reprezentativní ipro spotřebitel
ské zvyklost! významných skupin obyvatelstva ne
bo veškerého obyvatelstva. 

Čl á n erk 13 

Statistiky o výdajích domácností nebo, pokud 
Je to vl10dné, o výdajích rodin a, je-1! to možné, 
o příjmech domácností nebo, pokud je to vhodné,
o příjmech rodin, mají být sestavovány pro všech
nv skupiny a velikosti soukromých domácností ne
bo rodin a za celou zemi.

Čl á n ek 14 

1. Statistiky pracovních úrazů mají být sesta
\'OVány za celou zemi a pokud možno pro všech
na od větví hospodářské činnosti. 

2. Pokud možno mají být sestavovány statisti
ky nemocí z povolání pro všechna odvětví hospo
dáťské činnosti a za celou zemi. 

Čl á n e k  15 

Stal1:,liky pracovních sporů mají být sesla\'O-

vány za celou zemi a pokud možno za všechna od
větví hospodářské ,činnosti. 

III. Přijetí dvazkd

Cl á n e ik 16
I 

1. Každý člen�ký stát, který ratifikuje tuto
úmluvu, musí na zá1kladě všeobecných závaz,ků, 
které Jsou předmětem I. části, přijmout závazky 
plynouc! z úmluvy ohledně jednoho nebo několika 
článkii II. části. 

2. Každý členský stát určí ve své ratifikaci
Clánek nebo články II. části, ohledně nichž přijí· 
má závazrky z úmluvy. 

3. Každý členský stát, rkterý ratifikoval tuto
úmluvu, může později oznámit generálnímu ředi
teli Mezinárodního úřadu práce, že přijímá závaz
ky vyplývající z úmluvy ohledně jednoho nebo 
více článrků II. části, lkteré nebyly uvedeny již 
v Jeho ratifikaci. Tato oznámení budou mít účin
nost ratifikace ode dne jejich sdělení. 

4. Každý členský stát, který ratifikoval tuto
úmluvu, uvede ve svých zprávách o prováděn! 
úmluvy, předkládaných podle článku 22 ústavy 
Mezinárodní organizace práce, stav svého zákono
dárství a praxe, pokud jde o oblasti kryté články 
II. části, ohledně nichž nepřevzal závazky plynouc!
z úmluvy, a jaik dalece provádí nebo zamýšlí pro
vést ustanovení úmluv�, pokud jde o tyto oblasti. 

Cl á n e k  17 

1. Každý členský stát může z1počát1ku omezit
rozsah statisUk uvedených v článku nebo v člán
cích II. části, ohledně nichž převzal zá\•azky z té
to úmluvy, na některé skupiny pracovníků, někte
ré úseky národního hospodářství, některá odvětvi 
hospodářské činnost! nebo některé zeměpisné ob
lasti. 

_2. Každý členský stát, který omezí rozsah sta
tistik podle odstavce 1 tohoto článku, uvede ve 
své první zprávě o provádění úmluvy, předkládané 
podle článku 22 ústavy Mezinárodní organizace 
práce, článek nebo člá111ky II. části, na něž se vzta
huje omezení, a sdělí povahu a důvody těchto 
omezení a ve svých pozdějších zvrávách vylož!, 
v ja'kém rozsahu bylo možno nebo se zamýšlf 
vztáhnout ustanoven! úmluvy na jiné skupiny pra
covníků, úseky národního hospodářství, odvětvi 
hospodářské činnosti nebo zeměpisné oblasti. 

3. Po projednání se zúčastněnými reprezenta
tivními organizacemi zaměstnavatelů a pracovníkd 
každý členský stát může každoročně v prohlášen! 
sděleném generálnímu řediteli Mezinárodního úřa
du rpráce v měsíci, který následuje po datu, kdy .' 
úmluva původně nabyla platnosti, dodatečně mne
zit závazky, pokud jde o statisti1ky podle článku 
nebo člárnků II. části, ohledně nichž převzal zá
vaz1ky z úmluvy. Takové prohlášení nabude účin
nosti jeden rok po zapsání. Každý členský stát, 
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který zavede taková omezení, podá ve svých zprá
\·ách o pro\·ádění úmluvy, předkládaných podle 
článku 22 ústavy Mezinárodní organizace ,práce, 
informace un,dené v odstavci 2 tohoto /:lánku. 

Čl á n e k  18 

Ti]tO úmluva re\•iduje úmluvu o statistice mezd 
a pracorní c!oby. 1938. 

IV. Závěrečná ustanovení

Čl á n e k  19

Formólní ťi]tifikace této úmluvy budou ozná
meny generálnímu l'editeli Mezinárodníllo úřadu 
práce a jím zapsány. 

Čl á n e k  20 

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy
Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace 
byla zapsána generálním ředitelem. 

2. Nabude účinnosti dvi]náct měsíců poté, kdy
generální ředitel zapíše ratifikace dvou člen_ských 
států. 

3. Pro každý další členský stát tato úmluva
nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy by-
1.a zapsána jeho ratifikace. 

Cl á n e k  21 

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto
úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let 
ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, 
písemným sdělením generálnímu řediteli Meziná
rodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď na
bude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla za
psána. 

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto
úmluvu a který neipoužije práva ji vypovědět podle 
tohoto článku během roku následujícího po uply
nutí období deseti let, jaik uvedeno v předchozím 
odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté 
období a poté ji bude moci vypovědět vždy po 
uplynutí desetiletého období za podmínek uvede
ných v tomto člárnku. 

3. Po projednání se zúčastněnými reprezenta
tivními organizacemi zaměstnavatelů a pracovnítků 
každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, 
může po vypršeni pěti let po datu, kdy úmluva po
nejprv nabyla platnosti, prohlášením zaslaným ge
nerálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce od
volat převzetí závazků plynoucích z úmluvy ohled
ně Jednoho nebo více článků II. části pod podmín
lrnu. že zůstane vázán alespoň Jedním z těchto 
tlánků. Toto prohlášen! o zpětvzetí nabude účln
n�sti až jeden rok po svém zapsáni. 

4. Každý členský stát, tkterý ratifikoval tuto
úmluvu a jrmž. během jednoho roku po vypršení 
období pěti let, jak je uvedeno v odstavci 3 tohoto 
člá[lku, nevyužije práva stanoveného v tom odstav
ci, bude vázán /:lánky II. části, ol!ledně nichž pi'e
vzal závazky z úmluvy, na další pětileté období a 
poté může odvolat převzetí těchto závazkú po 
uplynutí kazdél!o pětiletého období za podmínek 
stanovfmých v tomto l".lánku. 

č I á n e  ,k 2 2 

1. Generální ťeclitel Mezinúrodníl10 úřadu prá
ce oznam1 všem clenským str, tI'l!n Mm:in,írodní or
ganizace JJráce ziípis všech ratifikací n výpovědí, 
které mu členové organizace sdělí. 

2. Když bude členským stálť\m Organizace
sdělovat zúpis druhé ratifikace. jež mu byla ozná
mena, generální ředitel upozorní členské státy Or
ganizace na datum, ,kdy tato úmluva nabude úťin
nosti. 

Čl á n e k  23 

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce 
oznámí generálnímu tajemníkovi Spojených náro
dů k zápisu podle článku 102 Cl!arty Spojených 
národi'.1 úplné údaje o všech ratifikacích a výpově

dícl!, které zapsal podle ustanovení předchozích 
článků. 

Cl á n e k  24 

Správní rada Mezinárodního úřadu práce, kdy
koli to bude považovat za nutné, 1předloží generál
ní ,konferenci zprávu o provádění této úmluvy a 
přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání 
generální konference otázku její úplné nebo čás
tečné revize. 

Čl á n e k  25 

1. Přijme-li generální konference novou úmlu
vu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a 
neustanoví-li nová úmluva jinak: 
a) ratifikace nové revidující úmluvy členským

státem způsobí ipso iure O'kamžitou výpověď
této úmluvy bez ohledu na ustanovení článku
21. a to s výhradou. že nová rRvidující úmluva
nabude úr':innosti,

bJ od doby, kdy nová revidující úmluva nabude 
účinnosti, tato úmluva přestane být členským 
státům otevřena ratifikaci. 

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti ve své
formě a obsahu pro ty členské státy, které ji rati
fikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu. 

Cl á n ek 26 

Anglické a francouzské wění této úmluvy ma
J[ stejnou platnost. 




