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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/.../ES

z,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES

o niektorých aspektoch organizácie pracovného času

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy3,

                                               

1 Ú. v. EÚ C 267, 27.10.2005, s. 16.
2 Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 69.
3 Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. mája 2005 (Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 292), 

spoločná pozícia Rady z ... .
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keďže:

(1) Článok 137 zmluvy ustanovuje, že Spoločenstvo má podporovať a dopĺňať činnosti 

členských štátov s cieľom zlepšiť pracovné prostredie na ochranu zdravia a bezpečnosti

pracovníkov. Smernice prijaté na základe uvedeného článku nemajú vytvárať 

administratívne, finančné ani právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých 

a stredných podnikov.

(2) Smernica 2003/88/ES1 ustanovuje minimálne požiadavky v súvislosti s organizáciou 

pracovného času, okrem iného pokiaľ ide o denný a týždenný odpočinok, prestávky, 

maximálny týždenný pracovný čas, ročnú dovolenku, ako aj určité aspekty nočnej práce, 

práce na zmeny a rozvrhnutia práce.

(3) Článok 19 tretí odsek a článok 22 ods. 1 druhý pododsek smernice 2003/88/ES ustanovujú 

preskúmanie do 23. novembra 2003.

(4) Viac ako desať rokov po prijatí smernice Rady 93/104/ES z 23. novembra 19932, prvej 

smernice o organizácii pracovného času, vznikla potreba zohľadniť nový vývoj a 

požiadavky zamestnávateľov, ako aj pracovníkov a poskytnúť prostriedky na splnenie 

cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti, ktoré stanovila Európska rada 22. a 23. marca 2005 

v rámci lisabonskej stratégie.

                                               

1 Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 Ú. v. ES L 307, 13.12.1993, s. 1. Smernica zrušená smernicou 2003/88/ES.
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(5) Zosúladenie pracovného a rodinného života je tiež nevyhnutným predpokladom 

pre dosiahnutie cieľov, ktoré Európska únia stanovila v lisabonskej stratégii, a to najmä 

zvýšenia miery zamestnanosti žien. Cieľom nie je len vytvorenie lepšieho pracovného 

prostredia, ale aj lepšie plnenie potrieb pracovníkov, najmä tých, ktorí majú rodinné 

povinnosti. Niekoľko zmien a doplnení obsiahnutých v tejto smernici má umožniť lepšie 

zosúladenie pracovného a rodinného života.

(6) V tejto súvislosti by mali členské štáty podporovať sociálnych partnerov, aby na príslušnej 

úrovni uzatvárali dohody v záujme lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života.

(7) Je potrebné posilniť ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a zvýšiť pružnosť 

v organizácii pracovného času, najmä pokiaľ ide o pohotovostnú službu a konkrétne 

neaktívne časti pohotovostnej služby, ako aj nájsť novú rovnováhu medzi zosúladením 

pracovného a rodinného života na jednej strane a pružnejšou organizáciou pracovného času 

na strane druhej.

(8) Ak sa pracovníkom neposkytuje čas na odpočinok, mal by sa im poskytovať náhradný čas 

odpočinku. Stanovenie dĺžky primeranej časovej lehoty, v rámci ktorej sa pracovníkom 

poskytuje rovnocenný náhradný čas odpočinku, by sa malo ponechať na členské štáty, 

pričom by sa mala zohľadniť potreba zaručiť bezpečnosť a zdravie dotknutých 

pracovníkov a mala by sa dodržať zásada proporcionality.
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(9) Ustanovenia o referenčnom období maximálneho týždenného pracovného času sa musia 

takisto preskúmať, aby sa existujúce opatrenia prispôsobili potrebám zamestnávateľov 

a zamestnancov s výhradou záruk ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

(10) Ak pracovná zmluva trvá menej ako rok, referenčné obdobie by nemalo presahovať trvanie 

pracovnej zmluvy.

(11) Skúsenosti nadobudnuté pri uplatňovaní článku 22 ods. 1 smernice 2003/88/ES dokazujú, 

že samotné individuálne rozhodnutie neuplatňovať článok 6 uvedenej smernice môže byť 

problematické, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ako aj o slobodnú 

voľbu pracovníka.

(12) Možnosť ustanovená v článku 22 ods. 1 je odchýlkou zo zásady, podľa ktorej je 

maximálny 48-hodinový pracovný týždeň vypočítaný ako priemer za referenčné obdobie. 

Musí sa však dodržať účinná ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci a musí podliehať 

výslovnému, slobodnému a informovanému súhlasu dotknutého pracovníka. Okrem toho 

sa pri jej využití musia uplatniť vhodné záruky, aby sa zaistilo splnenie uvedených 

podmienok a dôkladné monitorovanie.

(13) Pred uplatnením možnosti uvedenej v článku 22 ods. 1 by sa malo zvážiť, či potrebnú 

flexibilitu nezaručuje najdlhšie referenčné obdobie alebo iné ustanovenia o pružnosti 

ustanovené v smernici 2003/88/ES.

(14) Kvôli zabráneniu riziku ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov nie je možné, aby sa 

v jednom členskom štáte súčasne využívalo pružné referenčné obdobie ustanovené v 

písmene b) prvého odseku článku 19 a možnosť ustanovená v článku 22 ods. 1.
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(15) V súlade s článkom 138 ods. 2 zmluvy uskutočnila Komisia na úrovni Spoločenstva 

konzultácie so sociálnymi partnermi o možnom smerovaní akcie Spoločenstva v tejto 

oblasti.

(16) Komisia sa na základe týchto konzultácií domnievala, že akcia Spoločenstva je žiaduca 

a v súlade s článkom 138 ods. 3 zmluvy ďalej konzultovala so sociálnymi partnermi o 

obsahu plánovaného návrhu.

(17) Po tejto druhej etape konzultácií sociálni partneri na úrovni Spoločenstva neinformovali 

Komisiu, že si želajú začať proces, ktorý by mohol vyústiť do uzatvorenia dohody podľa 

článku 139 zmluvy.

(18) Keďže cieľ tejto smernice, a to modernizácia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti 

organizácie pracovného času, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 

štátov, ale lepšie ho možno dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať 

opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie tohto cieľa.

(19) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných 

práv Európskej únie1. Je navrhnutá najmä, aby zaručila úplné dodržiavanie práva na 

spravodlivé a primerané pracovné podmienky uvedeného v článku 31 charty, a najmä 

v jeho odseku 2, ktorý ustanovuje, že „každý pracovník má právo na stanovenie najvyššej 

prípustnej dĺžky pracovného času, denný a týždenný odpočinok, ako aj na každoročnú 

platenú dovolenku“.

                                               

1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
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(20) Vykonávaním tejto smernice by sa mala zachovať všeobecná úroveň ochrany pracovníkov, 

pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2003/88/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 2 sa vkladajú tieto body:

„1a. „pohotovostná služba“ je akýkoľvek čas, počas ktorého musí byť pracovník k 

dispozícii na pracovisku, aby mohol na žiadosť zamestnávateľa vykonať svoje činnosti 

alebo úlohy;

1b. „pracovisko“ je miesto alebo miesta, kde pracovník bežne vykonáva svoje činnosti 

alebo úlohy a ktoré je určené v súlade s podmienkami pracovnoprávneho vzťahu alebo 

pracovnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na daného pracovníka;

1c. „neaktívna časť pohotovostnej služby“ je akýkoľvek čas, počas ktorého je pracovník 

v pohotovostnej službe v zmysle bodu 1a, ale jeho zamestnávateľ od neho nepožaduje, aby 

skutočne vykonával svoje činnosti alebo úlohy;“.
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2. Vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Pohotovostná služba

Neaktívna časť pohotovostnej služby sa nepovažuje za pracovný čas, pokiaľ vnútroštátne 

právo alebo kolektívna zmluva alebo dohoda medzi sociálnymi partnermi v súlade 

s vnútroštátnym právom a/alebo praxou neustanovia inak.

Neaktívna časť pohotovostnej služby sa môže vypočítať na základe priemerného počtu 

hodín alebo podielu pohotovostnej služby, pričom sa zohľadnia skúsenosti v dotknutom 

odbore, podľa kolektívnej zmluvy alebo dohody medzi sociálnymi partnermi alebo podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov po dohode so sociálnymi partnermi.

Neaktívna časť pohotovostnej služby sa neberie do úvahy pri výpočte času na denný

odpočinok alebo týždenný čas odpočinku ustanovených v článkoch 3 a 5, pokiaľ nie je 

ustanovené inak:

a) v kolektívnej zmluve alebo dohode medzi sociálnymi partnermi;

alebo

b) prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov prijatých po konzultáciách so 

sociálnymi partnermi.

Obdobie, keď pracovník skutočne vykonáva svoje činnosti alebo úlohy počas 

pohotovostnej služby, sa vždy považuje za pracovný čas.
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Článok 2b

Zosúladenie pracovného a rodinného života

Členské štáty podporujú sociálnych partnerov na príslušnej úrovni bez toho, aby bola 

dotknutá ich nezávislosť, aby uzatvárali dohody zamerané na lepšie zosúladenie 

pracovného a rodinného života.

Členské štáty bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a 

porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve* a po konzultáciách so sociálnymi 

partnermi zabezpečia, aby zamestnávatelia včas informovali pracovníkov o všetkých 

závažných zmenách v rozvrhu alebo organizácii pracovného času.

Členské štáty zohľadňujúc potrebu flexibility pracovného času a rozvrhu pracovníkov a v 

súlade s vnútroštátnou praxou tiež nabádajú zamestnávateľov, aby preskúmali žiadosti o 

zmenu pracovného času a rozvrhu práce vzhľadom na potreby pracoviska a potrebu 

flexibility na strane zamestnávateľov i pracovníkov.

______________________

* Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29.“.
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3. Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 1 sa slová „článkov 3 až 6, 8 a 16“ nahrádzajú slovami „článkov 3 až 6,

článku 8 a článku 16 písm. a) a c)“;

b) v odseku 2 sa slová „za predpokladu, že príslušným pracovníkom sa poskytne 

rovnocenný náhradný čas odpočinku“ nahrádzajú slovami „za predpokladu, že sa 

dotknutým pracovníkom poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku v primeranej 

časovej lehote, ktorú stanovia vnútroštátne právne predpisy alebo kolektívna zmluva, 

alebo dohoda uzatvorená medzi sociálnymi partnermi“;

c) v odseku 3 sa v úvodnej vete slová „článkov 3, 4, 5, 8 a 16“ nahrádzajú slovami 

„článkov 3, 4, 5, 8 a článku 16 písm. a) a c)“;

d) odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i) prvý pododsek sa nahrádza takto:

„5. V súlade s odsekom 2 tohto článku sa možno odchýliť od článku 6 

v prípade lekárov počas odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami druhého

až šiesteho pododseku tohto odseku.“;

ii) posledný pododsek sa vypúšťa.
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4. V článku 18 treťom odseku sa slová „za podmienky, že príslušným pracovníkom sa 

poskytne rovnocenný náhradný čas na odpočinok“ nahrádzajú slovami „pod podmienkou, 

že sa príslušným pracovníkom poskytne rovnocenný náhradný čas odpočinku v primeranej 

časovej lehote, ktorú stanovia vnútroštátne právne predpisy alebo kolektívna zmluva, alebo 

dohoda uzatvorená medzi sociálnymi partnermi“.

5. Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19 

Obmedzenia odchýlok referenčného obdobia

Bez toho, aby bol dotknutý článok 22a písm. b) a odchylne od článku 16 písm. b) majú 

členské štáty možnosť, za predpokladu, že dodržia všeobecné zásady súvisiace s ochranou 

bezpečnosti a zdravia pracovníkov, dovoliť z objektívnych alebo technických dôvodov 

alebo z dôvodov týkajúcich sa organizácie práce, aby sa stanovilo referenčné obdobie, 

ktoré nebude trvať dlhšie ako 12 mesiacov:

a) prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo dohody medzi sociálnymi partnermi, ako 

ustanovuje článok 18;

alebo

b) prostredníctvom právnych alebo regulačných predpisov po konzultácii so sociálnymi 

partnermi na príslušnej úrovni.

Pri využití možnosti podľa písmena b) prvého odseku členské štáty zabezpečia, aby si 

zamestnávatelia plnili svoje povinnosti ustanovené v oddieli II smernice 89/391/EHS.“.
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6. Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Rôzne ustanovenia

1. Hoci všeobecnou zásadou je, že maximálny týždenný pracovný čas v Európskej únii

je najviac 48 hodín a v praxi Únie je dlhšia práca výnimkou, sa členské štáty v 

prípade, že prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci, môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať článok 6. Uplatnenie

tejto možnosti sa však vyslovene ustanoví v kolektívnej dohode alebo dohode medzi 

sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni alebo vo vnútroštátnom práve po 

konzultácii so sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni.

2. V každom prípade členské štáty, ktoré chcú využiť túto možnosť, prijmú potrebné 

opatrenia na to, aby:

a) žiadny zamestnávateľ nevyžadoval od pracovníka, aby pracoval viac ako 48 

hodín za obdobie siedmich dní vypočítaných ako priemer za referenčné 

obdobie uvedené v článku 16 písm. b), ak vopred nezískal súhlas pracovníka s 

vykonaním takejto práce. Takáto dohoda platí najviac jeden rok a môže sa 

obnoviť;
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b) žiadnemu pracovníkovi nespôsobil jeho zamestnávateľ žiadnu ujmu, pretože 

nesúhlasí s vykonávaním takejto práce alebo z akýchkoľvek dôvodov vzal späť

svoj súhlas;

c) bol súhlas daný:

i) pri podpisovaní individuálnej pracovnej zmluvy; alebo

ii) počas prvých štyroch týždňov zamestnaneckého vzťahu,

neplatný od začiatku;

d) žiadny pracovník, ktorý dal súhlas podľa tohto článku, nepracoval počas 

siedmich dní viac ako:

i) 60 hodín, vypočítaných ako priemer počas troch mesiacov, ak sa v 

kolektívnej zmluve alebo v dohode medzi sociálnymi partnermi 

neuvádza inak; alebo

ii) 65 hodín, vypočítaných ako priemer počas troch mesiacov, ak neexistuje 

kolektívna zmluva a ak sa za pracovný čas považuje aj neaktívna časť 

pohotovostnej služby v súlade s článkom 2a;

e) každý pracovník mal počas prvých šiestich mesiacov po podpise platnej 

dohody alebo počas najviac troch mesiacov po ukončení skúšobnej lehoty 

uvedenej v zmluve podľa toho čo trvá dlhšie, právo vziať späť svoj súhlas s 

vykonaním takejto práce s okamžitou platnosťou včasným písomným 

upovedomením svojho zamestnávateľa. Po tomto období môže zamestnávateľ 

vyžadovať, aby pracovník písomne uviedol výpovednú lehotu, ktorá nesmie 

byť dlhšia ako dva mesiace;
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f) zamestnávateľ viedol aktuálne záznamy o všetkých pracovníkoch, ktorí 

vykonávajú takúto prácu, ako aj primerané záznamy o tom, že sa dodržiavajú 

ustanovenia tejto smernice;

g) sa záznamy dali k dispozícii príslušným orgánom, ktoré môžu z dôvodov 

súvisiacich s bezpečnosťou a/alebo zdravím pracovníkov zakázať alebo 

obmedziť možnosť prekročiť maximálny týždenný pracovný čas;

h) zamestnávateľ poskytol príslušným orgánom na ich žiadosť informácie 

o prípadoch, keď pracovníci dali súhlas na vykonávanie práce viac ako

48 hodín za obdobie siedmich dní, vypočítaných ako priemer za referenčné 

obdobie uvedené v článku 16 písm. b), ako aj primerané záznamy o tom, že sa 

dodržiavajú ustanovenia tejto smernice.

3. S výhradou dodržiavania všeobecných zásad ochrany bezpečnosti a zdravia 

pracovníkov, ak pracovníka zamestnáva rovnaký zamestnávateľ na dobu alebo doby, 

ktoré nepresahujú celkovo desať týždňov počas 12 mesiacov, sa ustanovenia 

v odseku 2 písm. c) bode ii) a písm. d) neuplatňujú.“.

7. Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Osobitné ustanovenia

Ak členský štát využije možnosť ustanovenú v článku 22:

a) neuplatňuje sa možnosť ustanovená v písmene b) prvého odseku článku 19;
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b) tento členský štát môže odchylne od článku 16 písm. b) a z objektívnych alebo 

technických dôvodov alebo z dôvodov týkajúcich sa organizácie práce umožniť, aby 

sa prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, 

stanovilo referenčné obdobie, ktorého dĺžka nepresiahne šesť mesiacov.

Takéto referenčné obdobie je v súlade so všeobecnými zásadami ochrany 

bezpečnosti a zdravia pracovníkov a nemá vplyv na trojmesačné referenčné obdobie 

uplatniteľné podľa článku 22 ods. 2 písm. d) na pracovníkov, ktorí uzavreli platnú 

trvalú dohodu podľa článku 22 ods. 2 písm. a).“.

8. Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Správy

1. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré už prijali alebo ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2. Každých päť rokov predložia členské štáty Komisii správu o praktickom vykonávaní 

tejto smernice, pričom uvedú stanoviská sociálnych partnerov.

Komisia o tom informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a 

sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.



10597/2/08 REV 2 mis 15
DG G II SK

3. Každých päť rokov od 23. novembra 1996 predloží Komisia Európskemu 

parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o 

uplatňovaní tejto smernice, pričom berie do úvahy odseky 1 a 2.“.

9. Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Hodnotiaca správa

1. Do ...*:

a) členské štáty, ktoré využívajú možnosť podľa článku 22 ods. 1, po konzultácii 

so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni oznámia Komisii dôvody, 

dotknuté odvetvia, činnosti a počet dotknutých pracovníkov. V správe každého 

členského štátu sa uvedú informácie o vplyve tohto kroku na zdravie a 

bezpečnosť pracovníkov a stanoviská sociálnych partnerov na primeranej 

úrovni; správa sa predloží sociálnym partnerom na vnútroštátnej úrovni;

b) členské štáty, ktoré využívajú možnosť podľa písmena b) prvého odseku 

článku 19 informujú Komisiu o spôsobe uplatňovania uvedeného ustanovenia a 

o jeho vplyvoch na zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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2. Do ...* a po konzultácii so sociálnymi partnermi na úrovni Spoločenstva predloží 

Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru správu o:

a) využívaní možnosti podľa článku 22 ods. 1 a jeho dôvodoch, a

b) iných faktoroch, ktoré pravdepodobne prispievajú k predĺženiu pracovného 

času, ako je napríklad využívanie písmena b) prvého odseku článku 19.

K správe sa môžu pripojiť vhodné návrhy na zníženie nadmerného počtu pracovných 

hodín vrátane využitia možnosti podľa článku 22 ods. 1 zohľadňujúc jej vplyv na 

zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktorých sa týka táto možnosť.

3. Rada na základe uvedenej správy uvedenej v odseku 2 zhodnotí využívanie možností 

ustanovených v tejto smernici, a to konkrétne možností ustanovených v písmene b) 

prvého odseku článku 19 a v článku 22 ods. 1.

Pri zohľadnení hodnotenia môže Komisia do ...** prípadne predložiť Európskemu 

parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie tejto smernice vrátane možnosti 

ustanovenej v článku 22 ods. 1.“.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum sedem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Ú. v.: vložte dátum osem rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 2

Členské štáty ustanovia predpisy o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia vnútroštátnych 

ustanovení na vykonávanie tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich 

uplatňovania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty 

oznámia Komisii tieto ustanovenia do ...*. Členské štáty oznámia Komisii všetky neskoršie zmeny 

a doplnenia týchto ustanovení v čo najkratšom čase. Zabezpečia najmä to, aby pracovníci a/alebo 

ich zástupcovia mali k dispozícii vhodné prostriedky presadzovania povinností, ktoré ustanovuje 

táto smernica.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné 

na dosiahnutie súladu s touto smernicou do …** alebo zabezpečia, aby potrebné 

ustanovenia zaviedli sociálni partneri prostredníctvom dohody, pričom členské štáty musia 

prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby mohli kedykoľvek zaručiť plnenie cieľov tejto 

smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, 

ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Ú. v.: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Komisia 24. septembra 2004 predložila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného 

času1. Návrh sa zakladá na článku 137 ods. 2 zmluvy.

Európsky parlament, konajúc v súlade s článkom 251 zmluvy, zaujal stanovisko v prvom 

čítaní 11. mája 20052.

Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 11. mája 20053 a Výbor regiónov

14. apríla 20054.

Komisia 2. júna 2005 predložila zmenený a doplnený návrh5, v ktorom akceptovala 

13 z 25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijatých Európskym parlamentom.

Rada 9. júna 2008 dosiahla kvalifikovanou väčšinou politickú dohodu o spoločnej pozícii 

paralelne s politickou dohodou o spoločnej pozícii k smernici o pracovných podmienkach 

dočasných pracovníkov, ktorá sa rovnako dosiahla kvalifikovanou väčšinou. Päť delegácií, 

ktoré znenie politickej dohody o smernici o pracovnom čase akceptovať nemohlo, vložilo 

do zápisnice zo zasadnutia Rady spoločné vyhlásenie6.

Rada 15. septembra 2008 v súlade s článkom 251 ods. 2 Zmluvy o ES kvalifikovanou 

väčšinou spoločnú pozíciu prijala.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 322, 29.12.2004, s. 9.
2 Ú. v. EÚ C 92, 20.4.2006, s. 292.
3 Ú. v. EÚ C 267, 27.10.2005, s. 16
4 Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 69.
5 Ú. v. EÚ C 146, 16.6.2005, s. 13.
6 Dokument 10583/08 ADD 1.
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II. CIELE

Návrh má dva ciele:

 Prvým je revízia niektorých ustanovení smernice 2003/88/ES (ktorou sa naposledy 

zmenila a doplnila smernica 93/104/ES) v súlade s jej článkami 19 a 22. Tieto

ustanovenia sa týkajú výnimiek z referenčného obdobia na uplatňovanie článku 6 

(maximálny týždenný pracovný čas) a možnosti neuplatňovať článok 6, ak pracovník 

súhlasí s vykonávaním takejto práce („ustanovenie o možnosti neuplatňovania“).

 Druhým je zohľadnenie judikatúry Európskeho súdneho dvora, najmä rozsudkov 

vo veciach SIMAP7 a Jaeger8, v ktorých sa rozhodlo, že pohotovostná služba lekára, 

počas ktorej musí byť fyzicky prítomný v nemocnici, sa musí považovať za pracovný 

čas. Tento výklad istých ustanovení smernice zo strany Európskeho súdneho dvora 

na základe niekoľkých žiadostí o prejudiciálne otázky podľa článku 234 zmluvy mal 

významný vplyv na pojem „pracovný čas“, a teda aj na podstatné ustanovenia smernice.

Najmä:

 Aby sa zabezpečila vhodná rovnováha medzi ochranou zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov na jednej strane a potrebou pružnosti zamestnávateľov na strane druhej, 

v návrhu sa stanovujú všeobecné zásady ochrany pre pracovníkov v pohotovostnej 

službe počas jej aktívnej aj počas jej neaktívnej časti. V tomto rámci sa v návrhu 

ustanovuje, že neaktívna časť pohotovostnej služby sa za pracovný čas v zmysle 

smernice nepovažuje, pokiaľ vnútroštátne právo, kolektívne zmluvy alebo dohody 

medzi sociálnymi partnermi neustanovia inak.

                                               
7 Rozsudok Dvora z 3. októbra 2000 vo veci C – 303/98 Sindicato de Médicos de Asistencia 

Publica (SIMAP) / Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, 
Zb. 2000, s. I-07963.

8 Rozsudok Dvora z 9. októbra 2003 vo veci C – 151/02, predloženie prejudiciálnej otázky: 
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Nemecko) v konaní prebiehajúcom pred týmto 
súdom medzi Landeshauptstadt Kiel a Norbertom Jaegerom, zatiaľ neuverejnený.
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 Cieľom návrhu je umožniť zamestnávateľom a členským štátom vyššiu pružnosť 

v organizácii pracovného času za istých podmienok, a to tak, že sa umožní, aby sa 

referenčné obdobie na výpočet maximálneho týždenného pracovného času predĺžilo až 

na jeden rok, čím sa spoločnostiam umožní vysporiadať sa s viac či menej pravidelnými 

výkyvmi v dopyte.

 Návrhom sa umožňuje lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života, a to najmä 

prostredníctvom navrhnutých zmien súvisiacich s článkom 22.

 Pokiaľ ide o individuálne neuplatňovanie 48-hodinového priemerného týždenného 

limitu, sociálny dialóg sa v návrhu posilňuje tak, že sociálni partneri sú zainteresovaní 

do každého rozhodnutia členských štátov, ktorým sa jednotlivým pracovníkom 

povoľuje využívať možnosť neuplatňovania. Podľa tohto nového systému sa 

rozhodnutie členských štátov, ktorým sa povoľuje využívanie možnosti neuplatňovania, 

musí vykonať buď prostredníctvom vopred uzavretej kolektívnej zmluvy alebo dohody

medzi sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni, alebo na základe vnútroštátneho práva 

po konzultácii so sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni. Naďalej platí, že žiaden 

zamestnávateľ nemôže pracovníka prinútiť, aby pracoval nad rámec 48-hodinového 

priemerného týždenného limitu, vzhľadom na čo musí aj konkrétny pracovník súhlasiť 

s využitím možnosti neuplatňovania. Prísnejšie podmienky sa budú uplatňovať aj na 

úrovni Spoločenstva s cieľom predchádzať zneužívaniu a zabezpečiť, aby rozhodnutie 

pracovníka, ktorý uvažuje o využití možnosti neuplatňovania, bolo v plnej miere 

dobrovoľné. Okrem toho sa v návrhu zavádza všeobecná zásada, na základe ktorej má 

byť maximálne trvanie týždenného pracovného času obmedzené.

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. Všeobecné poznámky:

a) zmenený a doplnený návrh Komisie:

Európsky parlament prijal 25 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie. 

Trinásť z nich sa zapracovalo do zmeneného a doplneného návrhu Komisie v celku, 

niektoré sa však čiastočne preformulovali (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 3, 4, 

8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 a 24). Dvanásť ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov však nebolo pre Komisiu prijateľných (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5, 6, 

7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 a 25).
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b) spoločná pozícia Rady:

Rada akceptovala 8 z 13 pozmeňujúcich návrhov, zapracovaných do zmeneného 

a doplneného návrhu Komisie v celku alebo čiastočne, a to pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 1 a 2 (odôvodnenie 4, v ktorom sa odkazuje na závery zo zasadnutia Európskej 

rady v Lisabone), pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 (odôvodnenie 5, v ktorom sa 

uvádza zvýšenie miery zamestnanosti žien), pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 

(odôvodnenie 7, v ktorom sa dopĺňa odkaz na zosúladenie pracovného a rodinného 

života), pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 (odôvodnenie 14, v ktorom sa cituje 

článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie), pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 16 (článok 17 ods. 2, pokiaľ ide o náhradný čas odpočinku), pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh 17 (článok 17 ods. 5 prvá zarážka, oprava chyby) a pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh 18 (článok 18 ods. 3, pokiaľ ide o náhradný čas odpočinku).

Rada tiež akceptovala zásady, z ktorých pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vychádzajú, 

pod podmienkou, že sa preformulujú:

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 (článok 2b – doplnenie ustanovenia 

o zosúladení práce a rodinného života),

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 (vypustenie druhého odseku článku 16b 

týkajúceho sa 12-mesačného referenčného obdobia),

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 (článok 19 – referenčné obdobie).

Rada však nepovažovala za vhodné zapracovať:

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 (hromadenie pracovných hodín v prípade 

viacerých pracovných zmlúv), pretože sa zohľadňuje v odôvodnení 2 zmeneného 

a doplneného návrhu, keďže sa v odôvodnení 3 súčasnej smernice ustanovuje, že 

„ustanovenia smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavedení opatrení 
na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [4] sa 
stále plne uplatňujú v oblastiach zahrnutých v tejto smernici bez toho, aby boli 

dotknuté jej prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia“ a v jej článku 1 bode 4 sa 

tiež ustanovuje, že ustanovenia smernice 89/391/EHS sa úplne uplatňujú 

na minimálne doby denného odpočinku, týždenného odpočinku a ročnej 

dovolenky, prestávky v práci a na maximálny týždenný pracovný čas, ako aj 

na určité aspekty nočnej práce, práce na zmeny a rozvrhnutie práce,
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 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 (ustanovenie o platnosti dohôd 

o neuplatňovaní podpísaných pred nadobudnutím účinnosti smernice, článok 22 

bod 1 písm. c)): Rada nepovažovala za potrebné zapracovať toto ustanovenie, 

ktoré sa zohľadnilo v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie,

 pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 (v ktorom sa ustanovuje, že kópia tejto 

smernice sa zašle vládam a parlamentom kandidátskych krajín).

Rada rovnako nemohla akceptovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 5, 6, 7, 9, 10, 14, 

15, 20, 21, 22 a 23 z dôvodov, ktoré Komisia uviedla vo svojom zmenenom a 

doplnenom návrhu.

Komisia spoločnú pozíciu, na ktorej sa Rada dohodla, akceptovala.

2. Konkrétne poznámky

Ustanovenia týkajúce sa pohotovostnej služby

Rada súhlasila s vymedzením pojmov „pohotovostná služba“ a „neaktívna časť 

pohotovostnej služby“, ako ho Komisia navrhla v pôvodnom návrhu a potvrdila 

v zmenenom a doplnenom návrhu.

Rovnako súhlasila s Komisiou, že je potrebné pridať vymedzenie pojmu „pracovisko“, 

ktoré sa teraz uvádza v článku 1 ods. 1 bode 1b spoločnej pozície, aby sa tak upresnilo 

vymedzenie pojmu „pohotovostná služba“.

V súvislosti s novým článkom 2a o pohotovostnej službe Rada súhlasila s Komisiou, 

pokiaľ ide o zásadu, že neaktívna časť pohotovostnej služby by sa nemala považovať 

za pracovný čas, pokiaľ vnútroštátne právo alebo kolektívna zmluva alebo dohoda 

medzi sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou 

neustanovia inak. Rada sa pripája k názoru Komisie, že zavedenie tejto novej kategórie 

by malo pomôcť objasniť vzťah medzi pracovným časom a časom na odpočinok.
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Rovnako postupovala podľa prístupu Komisie v súvislosti so spôsobom výpočtu 

neaktívnej časti pohotovostnej služby, pričom sa ustanovuje, že sa nemôže zakladať len 

na kolektívnej zmluve alebo dohode medzi sociálnymi partnermi, ale aj 

na vnútroštátnych právnych predpisoch po dohode so sociálnymi partnermi.

Rada ako všeobecnú zásadu uznala, že neaktívna časť pohotovostnej služby by sa 

nemala brať do úvahy pri výpočte denných a týždenných odpočinkov. Považuje však 

tiež za vhodné, aby sa ustanovila možnosť zavedenia istej pružnosti do uplatňovania 

tohto ustanovenia prostredníctvom kolektívnych zmlúv, dohôd medzi sociálnymi 

partnermi alebo vnútroštátnych predpisov po dohode so sociálnymi partnermi.

Náhradný čas odpočinku

V súvislosti s článkom 17 bod 2 a článkom 18 ods. 3 smernice Rada súhlasí 

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 16 a 18 v ich preformulovanom znení 

zapracovanom v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie.

Všeobecnou zásadou je, že ak sa pracovníkom neposkytuje bežný čas na odpočinok, 

mal by sa im poskytovať náhradný čas odpočinku. Stanovenie dĺžky primeranej časovej 

lehoty, v rámci ktorej sa pracovníkom poskytuje rovnocenný náhradný odpočinok, by sa 

malo ponechať na členské štáty, pričom by sa mala zohľadniť potreba zaručiť 

bezpečnosť a zdravie dotknutých pracovníkov a mala by sa dodržať zásada 

proporcionality.

Zosúladenie pracovného a rodinného života

Rada súhlasí s Parlamentom, že je potrebné zlepšiť zosúladenie pracovného a rodinného 

života. Táto otázka sa jasne v spoločnej pozícii objavuje v odôvodneniach 5, 6 a 7, ako 

aj v článku 1 bode 2 a v zapracovanom novom článku 2b.

Rada súhlasí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 2 a 3 (pokiaľ ide o odôvodnenia 

4 a 5) v preformulovanom znení v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie.
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Pokiaľ ide o nový článok 2b, Rada sa stotožnila so znením prvého odseku zmeneného 

a doplneného návrhu Komisie, v ktorom sa ustanovuje, že „členské štáty podporujú 

sociálnych partnerov na príslušnej úrovni bez toho, aby bola dotknutá ich nezávislosť, 

aby uzatvárali dohody zamerané na lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života“.

Ďalšie dva odseky čerpajú z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12 a zakladajú sa 

na zmenenom a doplnenom návrhu Komisie. V druhom odseku sa ďalej zavádza odkaz 

na smernicu 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady 

so zamestnancami v Európskom spoločenstve, ako aj na konzultácie so sociálnymi 

partnermi. V treťom odseku sa ustanovuje, že členské štáty by mali nabádať 

zamestnávateľov, aby preskúmali žiadosti pracovníkov o zmenu pracovného času 

a rozvrhu práce vzhľadom na potreby pracoviska a potrebu flexibility na strane 

zamestnávateľov i pracovníkov.

Referenčné obdobie (článok 19)

Rada sa stotožňuje s názormi Európskeho parlamentu, že predĺženie referenčného 

obdobia by malo ísť ruka v ruke so zvýšenou účasťou pracovníkov a ich zástupcov 

a s potrebnými preventívnymi opatreniami súvisiacimi s rizikami, pokiaľ ide o zdravie 

a bezpečnosť pracovníkov. Nazdáva sa však, že odkazom na oddiel II smernice 

89/391/ES9, ktorou sa ustanovuje niekoľko súvisiacich ustanovení, by sa v tejto otázke 

poskytli vhodné záruky.

                                               
9 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
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Rámec pre možnosť neuplatňovania (článok 22)

Rada nemohla akceptovať ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20, podľa ktorého by sa 

článok 22 týkajúci sa možnosti neuplatňovania mal zrušiť 36 mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti smernice, ani zmenený a doplnený návrh Komisie, v ktorom sa ustanovuje 

možnosť túto možnosť predĺžiť po troch rokoch. Hoci sa niektoré delegácie vyjadrili 

za uplatňovanie zásady ukončenia využívania možnosti neuplatňovania po určitom 

období, väčšina sa vyslovila proti každému riešeniu takéhoto charakteru, čo však 

bezpodmienečne neznamená, že by všetky delegácie v tejto fáze túto možnosť 

neuplatňovania využili.

Po preskúmaní rôznych možných riešení Rada napokon v tejto súvislosti dospela

k záveru, že jediným riešením akceptovateľným kvalifikovanou väčšinou delegácií by 

bolo ustanoviť pokračovanie možnosti neuplatňovania, pričom by sa však zároveň 

zaviedli zábezpeky proti zneužitiu a poškodeniu pracovníka.

Konkrétne v článku 1 ods. 7 spoločnej pozície, pokiaľ ide o článok 22a písm. a) 

smernice, sa ustanovuje, že využitie možnosti neuplatňovania sa nemôže kombinovať 

s možnosťou ustanovenou v článku 19 písm. b). Okrem toho sa v odôvodnení 13 

ustanovuje, že pred uplatnením možnosti neuplatňovania by sa malo zvážiť, či potrebnú 

flexibilitu nezaručuje najdlhšie referenčné obdobie alebo iné ustanovenia o pružnosti 

ustanovené v smernici.

V súvislosti s podmienkami týkajúcimi sa možnosti neuplatňovania sa v spoločnej 

pozícii ustanovuje, že:

 pracovný týždeň v EÚ by mal naďalej mať maximálne 48 hodín v súlade 

s článkom 6 súčasnej smernice, s výnimkou prípadov, keď členský štát ustanoví 

možnosť neuplatňovania prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo dohody medzi 

sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni alebo vo vnútroštátnom práve 

po dohode so sociálnymi partnermi na príslušnej úrovni a pracovník sa rozhodne 

využiť možnosť neuplatňovania. Rozhodnutie sa preto ponecháva na pracovníka, 

ktorého nemožno nútiť, aby pracoval nad hranicu 48 hodín,
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 využitie tejto možnosti okrem toho podlieha prísnym podmienkam, ktoré sú 

zamerané na ochranu slobodného súhlasu pracovníka, zavedenie právneho 

obmedzenia počtu odpracovaných hodín týždenne v súvislosti s možnosťou 

neuplatňovania a ustanovenie osobitných povinností zamestnávateľov informovať 

príslušné orgány, ak o to požiadajú.

Pokiaľ ide o ochranu slobodného súhlasu pracovníka, v spoločnej pozícii sa uvádza, že 

možnosť neuplatňovania sa uplatňuje len v prípade, ak s ňou pracovník pred vykonaním 

takejto práce súhlasil, a na obdobie nepresahujúce jeden rok, ktoré je možné obnoviť. 

Zamestnávateľ nesmie v žiadnom prípade pracovníka potrestať, ak tento s vykonávaním 

takejto práce nesúhlasí alebo z akýchkoľvek dôvodov svoj súhlas stiahol. Navyše sa 

okrem prípadov krátkodobých zmlúv (pozri ďalej) môže súhlas s neuplatňovaním 

podpísať až po prvých štyroch týždňoch práce a od pracovníka sa nesmie vyžadovať, 

aby pri podpise zmluvy podpísal aj súhlas s neuplatňovaním. Pracovník má právo svoj 

súhlas s neuplatňovaním stiahnuť v rámci vymedzeného časového obdobia.

V spoločnom stanovisku sa zavádzajú právne obmedzenia počtu hodín, ktoré pracovník 

môže týždenne odpracovať v rámci možnosti neuplatňovania, ktoré súčasná smernica 

neobsahuje. Bežne by toto obmedzenie predstavovalo 60 hodín týždenne vypočítaných 

ako priemer za obdobie 3 mesiacov, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v dohode medzi 

sociálnymi partnermi neustanovilo inak. Toto obmedzenie by sa mohlo zvýšiť 

na 65 hodín vypočítaných ako priemer za obdobie 3 mesiacov, ak neexistuje kolektívna 

zmluva a ak sa za pracovný čas považuje aj neaktívna časť pohotovostnej služby.

V spoločnej pozícii sa ustanovuje, že zamestnávatelia musia viesť záznamy 

o pracovných hodinách zamestnancov pracujúcich v rámci možnosti neuplatňovania. 

Záznamy sa poskytnú príslušným orgánom, ktoré môžu z dôvodov súvisiacich 

s bezpečnosťou a/alebo zdravím pracovníkov zakázať alebo obmedziť možnosť 

prekročiť maximálny počet pracovných hodín za týždeň. Okrem toho príslušné orgány 

môžu zamestnávateľa požiadať, aby im poskytol informácie o prípadoch, keď 

pracovníci dali súhlas s vykonávaním práce presahujúcej 48 hodín za obdobie 7 dní, čo 

sa vypočíta ako priemer za referenčné obdobie uvedené v článku 16 písm. b).
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V spoločnej pozícii sa ustanovujú osobitné podmienky pre krátkodobé zmluvy (ak 

pracovníka zamestnáva rovnaký zamestnávateľ po dobu, ktorá celkovo neprekračuje 10 

týždňov za obdobie 12 mesiacov): súhlas s možnosťou neuplatňovania je možné dať 

počas prvých štyroch týždňov zamestnaneckého vzťahu a v tomto prípade sa právne 

obmedzenie počtu odpracovaných hodín za týždeň v rámci možnosti neuplatňovania 

neuplatňuje. Od pracovníka sa však nesmie vyžadovať, aby pri podpise pracovnej 

zmluvy dal súhlas s prácou v rámci možnosti neuplatňovania.

V spoločnej pozícii sa ďalej ustanovuje, že pri využívaní možnosti neuplatňovania môže 

členský štát dovoliť prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo 

správnych opatrení z objektívnych alebo technických dôvodov alebo z dôvodov 

týkajúcich sa organizácie práce, aby sa stanovilo referenčné obdobie, ktorého dĺžka 

nepresiahne šesť mesiacov. Toto referenčné obdobie by však nemalo mať vplyv 

na trojmesačné referenčné obdobie, ktoré sa využíva na výpočet 60- alebo 

65-hodinového maximálneho týždenného limitu.

Ustanovenia o monitorovaní, hodnotení a preskúmaní

V článku 1 ods. 9 spoločnej pozície týkajúcom sa nového článku 24a smernice sa 

ustanovujú podrobné podmienky podávania správ, pokiaľ ide o využívanie možnosti 

neuplatňovania, a iné faktory, ktoré môžu prispieť k dlhej pracovnej dobe, ako je 

využívanie článku 19 písm. b) (12-mesačné referenčné obdobie). Účelom týchto 

požiadaviek je umožniť Komisii dôkladné monitorovanie.

Konkrétnejšie, v spoločnej pozícii sa ustanovuje, že Komisia:

 najneskôr do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti smernice predloží správu, 

ku ktorej môže podľa potreby pripojiť vhodné návrhy na zníženie nadmerného 

počtu pracovných hodín vrátane využitia možnosti neuplatňovania, zohľadňujúc 

jej vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktorých sa týka. Správu vyhodnotí 

Rada,
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 môže po zohľadnení uvedeného hodnotenia a najneskôr do piatich rokov 

od nadobudnutia účinnosti smernice predložiť Rade a Európskemu parlamentu 

návrh na revíziu smernice vrátane možnosti neuplatňovania.

V. ZÁVER

Pripomínajúc reálny pokrok, ktorý sa paralelne dosiahol v otázke smernice o pracovných 

podmienkach dočasných pracovníkov, sa Rada, vychádzajúc zo skutočnosti, že situácia 

na trhoch práce členských štátov je výrazne rozdielna a rovnako rozdielne sú aj názory 

členských štátov na podmienky potrebné na jej riešenie, nazdáva, že jej spoločná pozícia 

k smernici o pracovnom čase predstavuje vyvážené a realistické riešenie otázok obsiahnutých 

v návrhu Komisie. So záujmom očakáva konštruktívnu diskusiu s Európskym parlamentom s 

cieľom dosiahnuť konečnú dohodu o tejto dôležitej smernici.

_________________
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1. Spoločné vyhlásenie belgickej, cyperskej, gréckej, maďarskej a španielskej delegácie.

Belgicko, Cyprus, Grécko, Španielsko a Maďarsko zastávajú názor, že zo sociálneho hľadiska 

sa v takej zásadnej otázke, akou je pracovný čas, ešte stále nepodarilo dosiahnuť potrebnú 

rovnováhu medzi ochranou pracovníkov na jednej strane a flexibilnou organizáciou práce na 

strane druhej. Nedosiahol sa ani výrazný pokrok, pokiaľ ide o zlepšenie zdravia pracovníkov 

a ich bezpečnosti pri práci.
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Vyjadrujú poľutovanie nad tým, že sa v smernici o pracovnom čase zachovala výnimka pre 

neobmedzený čas, takže nedošlo k pokroku pri obmedzovaní ustanovenia o neuplatňovaní 

alebo pri stanovení dátumu pre jeho postupné ukončovanie.

Rovnako vyjadrujú poľutovanie nad tým, že v rámci mechanizmu neuplatňovania je možná 

dodatočná výnimka nad limit 60 a 65 hodín. Zastávajú názor, že trvanie krátkodobých zmlúv, 

ktoré považujú za výnimočné, je príliš dlhé.

Niektoré delegácie stále trvajú na tom, že neaktívne obdobie času pohotovosti nemožno 

považovať za čas odpočinku.

Niektoré z nich vyjadrujú poľutovanie nad tým, že sa sociálny dialóg nezohľadnil takým 

spôsobom ako pri smernici o dočasných pracovníkoch.

Z týchto dôvodov dotknuté členské štáty v tomto štádiu postupu nemôžu podporiť ostatný 

kompromisný návrh smernice o pracovnom čase.

Zdôrazňujú však, že sú ochotné konštruktívnym spôsobom skúmať možné alternatívy ako 

dosiahnuť celkovú kompromisnú dohodu s predsedníctvom, Komisiou a Európskym 

parlamentom v záverečnom štádiu prijímania návrhu tejto smernice.

2. Vyhlásenie francúzskej delegácie

Článok 2a slovinského návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES o 

niektorých aspektoch organizácie pracovného času pripúšťa výnimku zo zásady, podľa ktorej 

sa neaktívny čas pohotovostnej služby nezohľadňuje pri výpočte denného a týždenného času 

na odpočinok či už prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo vnútroštátnych právnych 

predpisov po konzultácii so sociálnymi partnermi.
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Francúzsko zastáva názor, že neaktívny čas sa síce nemôže považovať za prácu, avšak ani za 

obdobie odpočinku, keďže pracovník je naďalej zamestnávateľovi k dispozícii a nemôže sa 

slobodne venovať svojim osobným záležitostiam. Súlad s denným a týždenným časom na 

odpočinok je základnou zárukou, ktorá účinne chráni zdravie pracovníkov.

Francúzsko preto vyhlasuje, že nemá v úmysle transponovať do svojho vnútroštátneho práva 

možnosť zohľadniť neaktívny čas pohotovostnej služby pri výpočte denného a týždenného 

času na odpočinok.

________________________
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2004/0209 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES 

 
týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady k prijatiu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie 

pracovného času 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum predloženia návrhu Parlamentu a Rade 
 
(dokument KOM(2004) 607, konečné znenie): 2004/0209 (COD) 

22. september 2004 

 
Dátum stanoviska Výboru regiónov 

 
14. apríl 2005 
 

Dátum stanoviska Parlamentu v prvom čítaní 11. máj 2005 
 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 11. máj 2005 
 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu Parlamentu 
a Rade:  
(KOM(2005) 246, konečné znenie) 
 

31. máj 2005 

Dátum politickej dohody Rady o spoločnej pozícii (kvalifikovaná 
väčšina) 

9. jún 2008 

Dátum formálneho prijatia spoločnej pozície Radou 15. septembra 2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu Komisie je zmeniť a doplniť smernicu o pracovnom čase1 dosiahnutím 
vyváženého súboru zmien, ktorý zodpovedá štyrom hlavným kritériám:  

- poskytuje legislatívne riešenie problémov, ktoré boli spomenuté počas verejných konzultácií 
organizovaných Komisiou v roku 2004 a ktoré sa týkajú času pohotovosti a organizovania 
náhradného času odpočinku,  

- zlepšuje ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, najmä pokiaľ ide o riziká súvisiace 
s nadmernou dĺžkou pracovného času,  

                                                 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch 

organizácie pracovného času, Ú. v. EÚ, 18.11.2003, s. 9.  
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- umožňuje väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o referenčné obdobie pre týždenný pracovný čas, 
takisto v reakcii na verejné konzultácie z roku 2004 a  

- poskytuje väčšiu podporu pre zosúladenie pracovného a rodinného života.  

Hlavné zmeny navrhované v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie sú:  

Čas pohotovosti  
Poskytnúť legislatívne definície týkajúce sa „času pohotovosti“ a rozlíšiť medzi rôznymi 
druhmi času pohotovosti v reakcii na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora (SIMAP2, 
Jaeger3 ...), ktoré majú významný dosah na organizáciu pracovného času v oblasti verejných 
služieb.  

Zosúladenie pracovného a rodinného života  
Stanoviť, aby členské štáty podporili sociálnych partnerov v uzatváraní dohôd, ktoré podporia 
toto zosúladenie, a v prijímaní potrebných opatrení na zabezpečenie toho, aby zamestnávatelia 
včas informovali pracovníkov o všetkých zmenách týkajúcich sa organizácie ich pracovného 
času a aby boli povinní skúmať žiadosti pracovníkov o zmeny ich pracovného času alebo 
rozvrhnutia práce.  

Výpočet maximálneho týždenného pracovného času 
V smernici sa stanovuje, že priemerná dĺžka týždenného pracovného času vrátane nadčasov 
neprekročí 48 hodín. Návrh by tento limit nezmenil, ale pripustil by väčšiu flexibilitu pri 
výpočte tohto priemeru a umožnil by predĺženie referenčného obdobia v právnych predpisoch 
na obdobie maximálne dvanástich mesiacov z objektívnych alebo technických dôvodov, resp. 
z dôvodov týkajúcich sa organizácie práce. Toto predĺženie by bolo podmienené 
zabezpečením ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a konzultácií so sociálnymi 
partnermi.  

Budúcnosť „opt-out“ (možnosti neuplatňovania)  
Na základe „opt-out“ podľa článku 22 ods. 1 smernice môžu v súčasnosti členské štáty 
stanoviť, že pracovník sa môže so svojim zamestnávateľom dohodnúť na pracovnom čase, 
ktorý prekračuje 48 hodinový limit, za predpokladu, že sú splnené určité ochranné 
podmienky. Zmenený a doplnený návrh by stanovil zrušenie tejto odchýlky k určitému 
dátumu a dovtedy by sa použili dodatočné ochranné podmienky.  

Organizovanie času odpočinku 

Stanoviť, aby v prípade odchýlok od minimálneho denného alebo týždenného času odpočinku 
požadovaného v smernici bol rovnocenný náhradný čas odpočinku, ktorý musí nasledovať, 
poskytnutý v „primeranej časovej lehote“, čo bude stanovené v rámci vnútroštátneho práva, 
kolektívnych zmlúv, alebo dohôd medzi sociálnymi partnermi. Táto zmena by poskytla 
pracovníkom aj zamestnávateľom väčšiu flexibilitu pri organizácii práce.  

                                                 
2 Rozsudok Súdneho dvora z 3. októbra 2000 vo veci C-303/98, SIMAP, [2000] Zb. s. I-07963. 
3 Rozsudok Súdneho dvora z 9. septembra 2003 vo veci C-151/02, Jaeger, [2003] Zb. s. I-8389. 
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3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

1.1. Stručné všeobecné pripomienky k spoločnej pozícii 

Spoločná pozícia obsahuje niektoré aspekty, ktoré sa líšia od zmeneného a doplneného návrhu 
Komisie. Predovšetkým nepreberá niekoľko zmien a doplnení navrhnutých Parlamentom, 
hoci v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie bolo značné množstvo návrhov Parlamentu 
zapracované.  

Spoločná pozícia bola prijatá po veľmi zdĺhavom a problematickom prvom čítaní v Rade, 
počas ktorého veľké množstvo členských štátov zastávalo veľmi rozdielne pozície aj napriek 
úsiliu nasledujúcich predsedníctiev (s podporou Komisie) o prijateľný kompromis.  

Niektoré zo zmien navrhované Radou, napríklad dodatočné podmienky na ochranu pred 
zneužitím „opt-out“, môže Komisia podporiť, keďže by mohli lepšie chrániť skupinu 
pracovníkov, ktorá je obzvlášť zraniteľná v súvislosti s nadmerným pracovným časom.  

Ďalšie zmeny týkajúce sa budúcnosti „opt-out“ boli Komisiou nakoniec prijaté so zreteľom na 
dôležité zmeny súvisiace s používaním tejto možnosti členskými štátmi, ktoré sú ďalej 
podrobnejšie opísané.  

Komisia podporila všeobecnú dohodu vzhľadom na naliehavú potrebu objasniť právny stav 
a umožniť koherentnejšie uplatňovanie smernice vo všetkých členských štátoch.  

1.2. Výsledok zmien a doplnení Európskeho parlamentu prijatých v prvom čítaní  

1.2.1. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré boli zahrnuté (úplne, čiastočne 
alebo z hľadiska ich zmyslu) do zmeneného a doplneného návrhu Komisie, ako aj do 
spoločnej pozície 

Odôvodnenia: 

• zmena a doplnenie č. 1 (citovanie záverov Európskej rady v Lisabone): pozri odôvodnenie 
4 spoločnej pozície, 

• zmena a doplnenie č. 2 (podrobný odkaz na závery Európskej rady v Lisabone): pozri 
odôvodnenie 4 spoločnej pozície, 

• zmena a doplnenie č. 3 (odkaz na zvýšenie miery zamestnanosti žien): pozri odôvodnenie 5 
spoločnej pozície, 

• zmena a doplnenie č. 4 (dôraznejší odkaz na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov 
a pridanie odkazu na zosúladenie pracovného a rodinného života): pozri odôvodnenie 7 
spoločnej pozície, 

• zmena a doplnenie č. 8 (citovanie článku 31 ods. 2 Charty základných práv): pozri 
odôvodnenie 19 spoločnej pozície.  



 

SK 5   SK 

Články: 

• zmena a doplnenie č. 10 (neaktívny čas pohotovosti je možné vypočítať proporčne): pozri 
článok 1 bod 2 spoločnej pozície (navrhovaný nový článok 2a),  

• zmena a doplnenie č. 12 (doplnenie ustanovenia o zosúladení pracovného a rodinného 
života): pozri článok 1 bod 2 spoločnej pozície (navrhovaný nový článok 2b), 

• zmena a doplnenie č. 13 (zrušenie navrhovaného nového znenia v článku 16 písm. b)): 
zrušené znenie už nie je obsahom spoločnej pozície, 

• zmeny a doplnenia č. 16 a 18 (náhradný čas odpočinku): pozri článok 1 bod 3 písm. b) 
spoločnej pozície (ktorým sa mení a dopĺňa článok 17 ods. 2) a článok 1 bod 4 spoločnej 
pozície (ktorým sa mení a dopĺňa článok 18), 

• zmena a doplnenie č. 17 (korekcia chyby): pozri článok 1 bod 3 písm. d) bod i) spoločnej 
pozície, ktorým sa mení článok 17 ods. 5, 

• zmena a doplnenie č. 19 (referenčné obdobie): pozri článok 1 bod 5 spoločnej pozície, 
ktorým sa mení a dopĺňa článok 19. 

1.2.2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré boli zahrnuté do zmeneného 
a doplneného návrhu, ale nie do spoločnej pozície  

• zmena a doplnenie č. 11 (maximálny pracovný čas, ktorý sa má uplatňovať na pracovníka 
a nie na zmluvu) 

Pozri odôvodnenie 2 zmeneného a doplneného návrhu, ktoré túto zmenu a doplnenie 
čiastočne zohľadňuje.  

• zmena a doplnenie č. 20 (zrušenie „opt-out“ podľa článku 22 ods. 1 tri roky po 
nadobudnutí účinnosti smernice)  

Pozri článok 22 ods. 1 zmeneného a doplneného návrhu.  

• zmena a doplnenie č. 24 (po navrhovanom zrušení „opt-out“ by platnosť samostatných ešte 
platných zmlúv skončila do 1 roku)  

Pozri článok 22 ods. 1 písm. c) zmeneného a doplneného návrhu.  

1.2.3. Hlavné rozdiely medzi zmeneným a doplneným návrhom Komisie a spoločnou 
pozíciou Rady 

Uplatnenie maximálneho pracovného času a času odpočinku na pracovníka v súlade 
s požiadavkami smernice 

Komisia sa domnieva, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby ciele smernice o pracovnom 
čase týkajúce sa zdravia a bezpečnosti boli plne účinné, právne predpisy členských štátov by 
už mali poskytovať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa limity pre priemerný 
týždenný a denný pracovný čas a týždenný čas odpočinku, ktoré stanovuje smernica, 
dodržiavali podľa možností so zreteľom na pracovníka v prípade pracovníkov, ktorí pracujú 
súčasne v rámci dvoch alebo viacerých pracovnoprávnych vzťahov, ktoré patria do oblasti 
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pôsobnosti smernice. Komisia už vyjadrila tento názor vo svojej správe z roku 2000 
o smernici o pracovnom čase4. 

Tento bod dal podnet na rozsiahlu diskusiu na začiatku prvého čítania v Rade. Komisia si je 
vedomá toho, že v súčasnosti najmenej 12 členských štátov uplatňuje tieto ustanovenia na 
pracovníka, zatiaľ čo najmenej 12 iných členských štátov ich uplatňuje na pracovnú zmluvu. 
Na diskusiu v Rade vplývali tieto skutočnosti. Napriek navrhovanej zmene a doplneniu 
Parlamentu nebolo možné dosiahnuť dohodu o zahrnutí osobitného ustanovenia o tom, že by 
sa tieto pravidlá mali uplatňovať na pracovníka. Komisia sa domnieva, že túto otázku by bolo 
vhodné preskúmať oddelene od existujúceho návrhu právneho predpisu.  

Čas pohotovosti 

Na základe zmeneného a doplneného návrhu sa rozlišuje medzi „aktívnymi“ a „neaktívnymi“5 
obdobiami v čase pohotovosti na pracovisku. Komisia navrhla, aby sa aktívne obdobie v čase 
pohotovosti (obdobie, keď pracovník na požiadanie skutočne vykonával svoje povinnosti) 
vždy považovalo za pracovný čas. Neaktívne obdobie by sa naopak za pracovný čas 
nepovažovalo, iba ak by to stanovovalo vnútroštátne právo alebo kolektívne zmluvy. 
Neaktívne obdobia by sa však nikdy nemohli považovať za čas odpočinku.  

V spoločnej pozícii sa nevykonali žiadne zmeny v súvislosti s „aktívnym“ časom pohotovosti, 
ale umožnilo by sa považovať „neaktívne“ obdobie za pracovný čas alebo za čas odpočinku 
na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv.  

Zosúladenie pracovného a rodinného života  

Podľa zmeneného a doplneného návrhu by členské štáty prijali potrebné opatrenia na 
„zabezpečenie“ toho, aby zamestnávatelia boli povinní preskúmať žiadosti pracovníkov 
o zmenu ich pracovného času, pričom by zohľadňovali potreby oboch strán týkajúce sa 
flexibility. V spoločnej pozícii sa namiesto toho stanovuje, že členské štáty „podporia“ 
zamestnávateľov v preskúmavaní týchto požiadaviek so zreteľom na ďalšie podmienky.  

Navrhované znenie by však stále poskytlo celkové zlepšenie pracovných podmienok, keďže 
smernica neobsahuje žiadne zvláštne ustanovenia o zosúladení, a navrhované znenie by 
takisto zaviedlo pre členské štáty novú povinnosť zabezpečiť, aby zamestnávatelia včas 
informovali pracovníkov o akýchkoľvek zásadných zmenách týkajúcich sa organizácie 
pracovného času.  

Budúcnosť „opt-out“ 

Budúcnosť „opt-out“ bola jediným najkontroverznejším bodom počas zdĺhavých 
a problematických diskusií v Rade počas prvého čítania.  

V zmenenom a doplnenom návrhu sa predpokladalo, že „opt-out“ sa zruší tri roky po 
nadobudnutí účinnosti navrhovanej smernice a počas tohto obdobia by sa takisto použili 
prísnejšie ochranné podmienky pre pracovníkov, ktorí s „opt-out“ súhlasili.  

V spoločnej pozícii sa nestanovuje zrušenie „opt-out“. Namiesto toho sa v nej rozširuje 
zvýšená ochrana, ktorú už navrhla Komisia, aby pre „opt-out“ existoval nový rámec so štyrmi 
bodmi: jednoznačnejšie limity, rad prísnejších praktických podmienok na ochranu 

                                                 
4 KOM (2000) 787, v bode 14.2. 
5 „Čas pohotovosti“ je obdobie, počas ktorého je pracovník povinný zdržiavať sa na pracovisku, aby 

mohol na žiadosť zamestnávateľa zasiahnuť a vykonávať svoju činnosť alebo funkcie. „Aktívne“ 
obdobie je obdobie v čase pohotovosti, keď pracovník na požiadanie skutočne vykonáva svoje 
povinnosti. „Neaktívne“ obdobie je obdobie, keď pracovník zostáva v pohotovosti na pracovisku, ale 
svoje povinnosti skutočne nevykonáva.  
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pracovníkov, budúcu revíziu „opt-out“ založenú na podrobných vnútroštátnych správach 
a ustanovenie, ktoré zaväzuje členské štáty zvoliť si medzi použitím „opt-out“ a možnosťou 
určiť priemer pracovného času za dlhšie obdobie (do 12 mesiacov) na základe právnych 
predpisov. Tento rámec je ďalej podrobnejšie opísaný.  

Komisia je aj naďalej toho názoru, že „opt-out“ je odchýlkou od základnej zásady maximálne 
48-hodinového pracovného týždňa, ktorá môže predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť 
pracovníkov v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Z tohto dôvodu Komisia opakovane 
navrhla, aby sa značne posilnili záruky na ochranu pracovníkov, ktorí súhlasili s využitím 
„opt-out“.  

Podľa názoru Komisie sa spôsob používania „opt-out“ za posledné roky zásadne zmenil. 
V roku 2000 využil túto odchýlku v skutočnosti iba jeden členský štát. V roku 2008 asi 14 
členských štátov jasne stanovilo využitie „opt-out“, hoci existujú zásadné rozdiely v tom, 
akým spôsobom sa „opt-out“ uplatňuje v rámci vnútroštátneho práva6. Okrem členských 
štátov, ktoré už „opt-out“ používajú, existujú štáty, ktoré si prajú zachovať možnosť použitia 
„opt-out“ v budúcnosti v prípade, že budú riešiť možný nedostatok pracovnej sily v určitom 
odvetví alebo vo všeobecnosti.  

Komisia je toho názoru, že na diskusie v Rade výrazne vplývali uvedené skutočnosti. Okrem 
toho požiadavka považovať všetok čas pohotovosti za pracovný čas významným spôsobom 
prispela k tomu, že od roku 2000 sa rýchlo rozšírilo použitie „opt-out“ osobitne v súvislosti 
s odvetviami, ktoré využívajú čas pohotovosti.  

Očakáva sa, že niektoré z navrhnutých zmien, ktoré sa týkajú neaktívneho času pohotovosti, 
zmiernia ťažkosti, s ktorými sa niektoré členské štáty stretávajú pri poskytovaní potrebného 
vyškoleného personálu v dlhodobom alebo krátkodobom horizonte (v dôsledku štrukturálnych 
faktorov alebo pohybu pracovných síl medzi členskými štátmi a ich odlivom do tretích 
krajín). Na základe revízie, ktorá je stanovená v novom článku 24a, Komisia bude môcť 
vyhodnotiť vplyv týchto zmien na skutočné používanie „opt-out“ v členských štátoch 
a takisto táto revízia poskytne oveľa podrobnejšie informácie o skutočnom používaní „opt-
out“, ako sú v súčasnosti k dispozícii. Na základe toho môže Komisia lepšie sformulovať 
celkové závery (a prípadne návrhy) týkajúce sa budúcnosti „opt-out“. 

Komisia na základe všetkých týchto faktorov dlho a starostlivo diskutovala o najlepšom 
spôsobe riešenia a dospela k záveru, že na to, aby sa návrh dostal do druhého čítania, bude 
potrebné v rámci všeobecnej dohody podporiť návrhy o „opt-out“ obsiahnuté v spoločnej 
pozícii.  

Maximálny pracovný čas pre pracovníkov, ktorí využívajú „opt-out“ zo 48-hodinového limitu 

Smernica o pracovnom čase už stanovuje maximálnu dĺžku pracovného času v priemere na 48 
hodín týždenne, vrátane nadčasov. Na základe „opt-out“ sa však pracovník môže so 
zamestnávateľom dohodnúť na pracovnom čase, ktorý tento limit prekračuje. Pokiaľ sa tak 
pracovník rozhodne, smernica nestanovuje pre jeho pracovný čas žiaden explicitný limit. 

Smernica obsahuje dva implicitné limity. Po prvé, pracovný čas nesmie zasahovať do 
minimálneho denného alebo týždenného času odpočinku, ktorý sa požaduje smernicou, a na 
tieto požiadavky sa „opt-out“ nevzťahuje. Po druhé, v článku 22 ods. 1 sa stanovuje, že pri 
uplatňovaní „opt-out“ musia byť dodržané všeobecné zásady ochrany bezpečnosti a zdravia 

                                                 
6 Niektoré členské štáty napríklad používajú „opt-out“ všeobecne pre akékoľvek odvetvie, zatiaľ čo iné 

umožňujú použitie „opt-out“ iba v určitom odvetví alebo iba v odvetviach, ktoré vo veľkej miere 
využívajú čas pohotovosti. 
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pracovníkov a Súdny dvor opakovane stanovil, že odchýlky od práv zakotvených v právnych 
predpisoch Spoločenstva je potrebné vykladať reštriktívne. Podľa článku 22 ods. 1 písm. d) 
smernice 2003/88/ES môžu príslušné vnútroštátne orgány „z dôvodov spojených 
s bezpečnosťou a/alebo ochranou zdravia pracovníkov zakázať alebo obmedziť“ možnosť 
prekročenia maximálneho týždenného pracovného času aj v prípade, že s ňou súhlasili. Je 
preto potrebné predpokladať, že aj keď pracovník s „opt-out“ súhlasí, počet hodín navyše, 
ktoré môže odpracovať, je vždy implicitne obmedzený skutočným rizikom, ktoré z týchto 
hodín navyše vyplýva pre jeho zdravie a bezpečnosť.  

Komisia však dospela k záveru, že pri absencii konkrétneho maximálneho limitu pre 
pracovníkov využívajúcich „opt-out“ hrozí osobitné riziko zneužitia. Zmenený a doplnený 
návrh by určil nový explicitný limit pre pracovníkov využívajúcich „opt-out“ vo výške 55 
hodín týždenne, pokiaľ kolektívne zmluvy alebo dohody medzi sociálnymi partnermi 
nestanovia inak.  

V spoločnej pozícii je v súvislosti s navrhovaným článkom 22 ods. 2 písm. d) vyjadrený iný 
prístup. Limit pre pracovníkov využívajúcich „opt-out“ by predstavoval 60 hodín (v priemere 
za tri mesiace) za predpokladu, že kolektívne zmluvy alebo dohody medzi sociálnymi 
partnermi nestanovujú inak, alebo 65 hodín (v priemere za tri mesiace) za predpokladu, že by 
sa neaktívne obdobia v čase pohotovosti považovali za pracovný čas a že by sa neuplatňovala 
žiadna kolektívna zmluva.  

Komisia uznáva, že limity navrhované v spoločnej pozícii predstavujú pokrok pri absencii 
konkrétneho maximálneho limitu pre pracovníkov, ktorí súhlasia s „opt-out“. Komisia je 
takisto toho názoru, že je oprávnené umožniť mierne vyšší limit v prípade, že sa neaktívne 
obdobie v čase pohotovosti považuje za pracovný čas, keďže takýto prístup všeobecne 
zaručuje vyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.  

1.3. Nové ustanovenia zavedené Radou a postoj Komisie 

Nový ochranný rámec pre „opt-out“:  

V spoločnej pozícii sa rozširuje zvýšená ochrana, ktorú už Komisia navrhla, aby pre „opt-out“ 
existoval tento rámec so štyrmi bodmi:  

– Explicitnejšie limity: „Opt-out“ je v tejto súvislosti odchýlka, ktorá je podmienená účinnou 
ochranou zdravia a bezpečnosti pracovníkov a explicitným, slobodným a informovaným 
súhlasom pracovníka. Jej použitie musí podliehať primeraným zárukám zabezpečujúcim 
dodržanie týchto podmienok, ako aj dôslednému monitorovaniu. Takéto použitie rovnako 
vyžaduje konzultácie so sociálnymi partnermi (odôvodnenie 12, navrhovaný článok 22 
ods. 1). 

– Lepšia ochrana pracovníkov v praxi: Viac prísnejších praktických podmienok pre 
používanie „opt-out“. Ich cieľom je: lepšia ochrana pracovníkov pred nátlakom na využitie 
„opt-out“, záruka, že sa môžu vrátiť k 48-hodinovému limitu rýchlo a bez strachu z toho, že 
im kvôli tomuto prianiu vznikne akákoľvek ujma, zavedenie povinnosti pre zamestnávateľov 
uchovávať úplné záznamy pre vnútroštátne orgány o tom, ako sa „opt-out“ využíva v praxi 
a zabezpečenie toho, aby vnútroštátne orgány mohli účinnejšie monitorovať a zasahovať 
v prípadoch predstavujúcich riziko pre zdravie a bezpečnosť (navrhovaný článok 22 ods. 2).  
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– Ďalšie preskúmanie: Komisia podá Rade správu7 o používaní „opt-out“ (a o iných 
faktoroch, ktoré môžu prispievať k dlhému pracovnému času). Táto správa sa bude zakladať 
na podrobných správach z členských štátov, ktoré budú zahŕňať konzultácie so sociálnymi 
partnermi na vnútroštátnej úrovni. Môže obsahovať príslušné návrhy na zníženie nadmerného 
pracovného času a návrhy týkajúce sa „opt-out“. Rada následne tieto otázky zhodnotí 
(navrhovaný článok 24a). 

– Povinnosť voľby: Členské štáty by si museli zvoliť medzi povolením „opt-out“ 
(v ktoromkoľvek odvetví) a použitím novej možnosti predĺženia referenčného obdobia pre 
týždenný pracovný čas na 12 mesiacov v rámci právnych predpisov. Ak členský štát „opt-out“ 
umožní, potom referenčné obdobie vo všeobecnosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov 
v prípade, že kolektívna zmluva alebo dohoda medzi sociálnymi partnermi nestanovuje inak. 
Ak členský štát „opt-out“ nepovolí, potom referenčné obdobie môže byť predĺžené na 
obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, a to buď na základe kolektívnej zmluvy alebo právnych 
predpisov. Toto ustanovenie by malo pre členské štáty zaviesť štrukturálny stimul na to, aby 
prestali používať „opt-out“(navrhovaný článok 22a).  

Komisia víta tento vývin, ktorý by viedol k zvýšeniu právnej ochrany zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov.  

Neuplatňovanie určitých ochranných podmienok na krátkodobých pracovníkov 

V spoločnej pozícii sa v navrhovanom článku 22 ods. 3 stanovuje, že pracovníci zamestnaní 
u rovnakého zamestnávateľa na obdobie kratšie ako 10 týždňov za rok sú vylúčení z oblasti 
pôsobnosti dvoch ochranných podmienok pre pracovníkov využívajúcich „opt-out“.  

V skutočnosti môžu preto títo pracovníci oprávnene súhlasiť s „opt-out“ počas prvých štyroch 
týždňov pracovného pomeru (avšak nie pri podpise pracovnej zmluvy) a ich pracovný čas 
môže prekročiť maximálny limit pre pracovníkov využívajúcich „opt-out“ (v priemere 60 
hodín týždenne v prípade, že kolektívna zmluva alebo dohoda medzi sociálnymi partnermi 
nestanovuje inak; 65 hodín týždenne, pokiaľ sa neaktívny čas pohotovosti považuje za 
pracovný čas) za predpokladu, že sú dodržané všeobecné zásady ochrany zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov.  

4. ZÁVER 

Komisia podporuje spoločnú pozíciu, ktorá bola prijatá kvalifikovanou väčšinou.  

Komisia si je vedomá toho, že spoločná pozícia sa v niektorých ohľadoch líši od jej 
zmenených a doplnených návrhov. Tieto zmeny v niektorých prípadoch posilňujú úroveň 
ochrany poskytovanej pracovníkom.  

Komisia sa domnieva, že súčasná situácia týkajúca sa času pohotovosti a náhradného času 
odpočinku stále naliehavo vyžaduje objasnenie prostredníctvom legislatívnej zmeny. Tento 
názor bol sformulovaný počas rozsiahlych konzultácií predtým, ako Komisia predložila svoj 
pôvodný návrh v roku 2004, a nasledujúci vývoj tento názor ešte posilnil.  

                                                 
7 Táto správa musí byť vypracovaná najneskôr štyri roky po dátume transponovania návrhu do 

vnútroštátneho práva.  
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Pre toto presvedčenie existujú dva hlavné dôvody. Prvým je praktický vplyv rozhodnutí 
Súdneho dvora na organizáciu základných verejných služieb (vrátane záchranných služieb, 
jednotiek intenzívnej starostlivosti a úrazových oddelení v nemocniciach, ústavnej 
starostlivosti pre rôzne zraniteľné skupiny a podporných služieb pre osoby so zdravotným 
postihnutím), ktoré už teraz čelia mnohým štrukturálnym problémom z demografických alebo 
iných dôvodov. Toto je najmä prípad členských štátov s významnou čistou emigráciou 
kvalifikovaných pracovníkov.  

Druhým dôvodom je súvislosť medzi rozhodnutiami vo veciach SIMAP a Jaeger a rýchlym 
nárastom prípadov „opt-out“ od roku 2000. Mnohé členské štáty, ktoré počas tohto obdobia 
zaviedli „opt-out“, tak urobili iba alebo najmä v odvetviach, ktoré vo veľkej miere využívajú 
čas pohotovosti.  

Komisia si je takisto veľmi dobre vedomá výhod pre celkovú ochranu pracovníkov, ktoré 
vyplývajú z rozhodnutia Rady prepojiť politickú dohodu o tomto pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu s politickou dohodou o navrhovanej novej smernici o dočasnej 
agentúrnej práci. Tento prístup umožnil, aby sa dva kľúčové návrhy nakoniec dostali do 
druhého čítania po tom, ako boli veľmi dlhé obdobie na politickej úrovni blokované.  

Vo všeobecnosti, vzhľadom na veľmi rozdielne postoje členských štátov v Rade počas veľmi 
zdĺhavého a problematického prvého čítania zmeny a doplnení smernice o pracovnom čase 
(takmer štyri roky) si Komisia uvedomuje, že podpora spoločnej pozície je najlepšou cestou, 
ako umožniť pokračovanie legislatívneho postupu so zreteľom na tento dôležitý pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh. 
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