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

z

o dočasnej agentúrnej práci

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,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                               

1 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 124.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. novembra 2002 (Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 

368), spoločná pozícia Rady z ... . 
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keďže:

(1) V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané Chartou základných práv 

Európskej únie1. Konkrétne je jej cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie článku 31 charty, 

v ktorom sa ustanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré 

zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť, a na stanovenie najvyššej prípustnej 

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

dovolenku.

(2) Charta Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov ustanovuje v bode 7 

okrem iného, že dobudovanie vnútorného trhu musí viesť k zlepšeniu životných a 

pracovných podmienok pracovníkov v Európskom spoločenstve; tento proces sa dosiahne 

zosúladením pokroku vo vzťahu k týmto podmienkam, najmä pokiaľ ide o formy práce, 

ako je napríklad práca so zmluvou na dobu určitú, práca na čiastočný úväzok, dočasná 

agentúrna práca a sezónna práca.

(3) Komisia dňa 27. septembra 1995 uskutočnila konzultácie v súlade s článkom 138 ods. 2 

zmluvy so sociálnymi partnermi o akcii, ktorá by sa mala prijať na úrovni Spoločenstva v 

súvislosti s pružnosťou pracovného času a istotou zamestnania pracovníkov.

                                               

1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
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(4) Po týchto konzultáciách dospela Komisia k záveru, že akcia na úrovni Spoločenstva je 

žiaduca, a dňa 9. apríla 1996 uskutočnila ďalšie konzultácie so sociálnymi partnermi v 

súlade s článkom 138 ods. 3 zmluvy o obsahu plánovaného návrhu.

(5) V úvode k rámcovej dohode o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999 uviedli 

signatári svoj zámer zvážiť potrebu podobnej dohody o dočasnej agentúrnej práci a 

rozhodli nezahrnúť dočasných agentúrnych pracovníkov do smernice o práci na dobu 

určitú.

(6) Všeobecné medziodvetvové organizácie, konkrétne Európsky zväz priemyselných a 

zamestnávateľských konfederácií (UNICE)1, Európske centrum podnikov s verejnou 

účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP) a Európska konfederácia 

odborových zväzov (ETUC) v spoločnom liste z 29. mája 2000 informovali Komisiu o 

svojom želaní začať proces ustanovený v článku 139 zmluvy. Ďalším spoločným listom z 

28. februára 2001 požiadali Komisiu o predĺženie lehoty uvedenej v článku 138 ods. 4 

zmluvy o jeden mesiac. Komisia tejto žiadosti vyhovela a predĺžila lehotu na rokovania do 

15. marca 2001.

(7) Sociálni partneri 21. mája 2001 uznali, že ich rokovania o dočasnej agentúrnej práci 

neviedli k žiadnej dohode.

                                               

1 UNICE sa v januári 2007 premenoval na BUSINESSEUROPE.
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(8) Európska rada v marci 2005 dospela k záveru, že je mimoriadne dôležité obnoviť 

lisabonskú stratégiu a svoje priority zamerať na rast a zamestnanosť. Rada schválila 

integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť na roky 2005 – 2008, ktorých cieľom je 

okrem iného podporovať flexibilitu v spojení s istotou zamestnania a znižovať segmentáciu 

trhov práce s primeraným zohľadnením úlohy sociálnych partnerov. 

(9) Európska rada v marci 2005 na základe oznámenia Komisie o sociálnom programe na 

obdobie do roku 2010 privítala tento sociálny program ako príspevok k dosiahnutiu cieľov 

lisabonskej stratégie, ktorým sa posilňuje európsky sociálny model, a v súlade s ním 

dospela k záveru, že k adaptabilite by prispeli nové formy organizácie práce a väčšia 

rôznorodosť zmluvných dojednaní pre pracovníkov a podniky, umožňujúca lepšiu 

kombináciu pružnosti a istoty. V decembri 2007 Európska rada okrem toho schválila 

dohodnuté spoločné zásady flexiistoty, ktoré majú podporovať rovnováhu medzi 

pružnosťou a istotou na trhu práce a pomáhať pracovníkom aj zamestnávateľom pri 

využívaní príležitostí, ktoré ponúka globalizácia.

(10) V rámci Európskej únie existujú značné rozdiely vo využívaní dočasnej agentúrnej práce a 

v právnom postavení, štatúte a pracovných podmienkach dočasných agentúrnych 

pracovníkov.

(11) Dočasná agentúrna práca spĺňa nielen potreby podnikov týkajúce sa pružnosti, ale aj 

potrebu zamestnancov zosúladiť svoj pracovný a súkromný život. Prispieva tak k 

vytváraniu pracovných miest a k účasti a integrácii na trhu práce.
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(12) Touto smernicou sa vytvára ochranný rámec pre dočasných agentúrnych pracovníkov, 

ktorý je nediskriminačný, transparentný a primeraný a zároveň rešpektuje rôznorodosť 

pracovných trhov a pracovnoprávnych vzťahov.

(13) Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v 

oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov so zamestnaneckým vzťahom na dobu 

určitú alebo s dočasným zamestnaneckým vzťahom1 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 

bezpečnosti a zdravia, ktoré sa vzťahujú na dočasných agentúrnych pracovníkov.

(14) Základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ktoré sa vzťahujú na 

dočasných agentúrnych pracovníkov by mali byť minimálne také, aké by sa na takýchto 

pracovníkov vzťahovali, ak by ich na také isté pracovné miesto prijal užívateľský podnik.

(15) Pracovné zmluvy na dobu neurčitú sú všeobecnou formou zamestnaneckého vzťahu. V 

prípade pracovníkov, ktorí majú so svojou agentúrou dočasného zamestnávania zmluvu na 

dobu neurčitú, by sa teda na účely osobitnej ochrany, ktorú takáto zmluva poskytuje, mali 

vypracovať ustanovenia, ktoré by umožnili výnimky z pravidiel, ktoré sa vzťahujú na 

užívateľský podnik.

(16) Členské štáty s cieľom pružne riešiť rôznorodosť pracovných trhov a pracovnoprávnych 

vzťahov môžu sociálnym partnerom umožniť, aby pri súčasnom dodržaní celkovej úrovne 

ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov zadefinovali pracovné podmienky a 

podmienky zamestnávania.

                                               

1 Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19. 
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(17) Okrem toho v určitých obmedzených prípadoch by členské štáty na základe dohody, ktorú 

uzavrú sociálni partneri na vnútroštátnej úrovni, mali byť schopné odchýliť sa v rozsahu 

zásady rovnakého zaobchádzania a pod podmienkou, že sa poskytne primeraná úroveň 

ochrany.

(18) Zvýšenie minimálnej ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov by malo byť spojené s 

preskúmaním všetkých prípadných obmedzení alebo zákazov v súvislosti s dočasnou 

agentúrnou prácou. Môžu byť odôvodnené len všeobecným záujmom, najmä v súvislosti s 

ochranou pracovníkov, požiadavkami bezpečnosti a zdravia pri práci a potrebou 

zabezpečiť riadne fungovanie trhu práce a predchádzanie zneužívaniu.

(19) Touto smernicou nie je dotknutá autonómnosť sociálnych partnerov, ani by ňou nemali byť 

dotknuté vzťahy medzi sociálnymi partnermi vrátane práva rokovať o kolektívnych 

zmluvách a uzatvárať ich v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi a pri dodržaní 

prednosti práva Spoločenstva.

(20) Ustanoveniami tejto smernice o obmedzeniach alebo zákazoch týkajúcich sa dočasnej 

agentúrnej práce nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy alebo postupy zakazujúce, 

aby štrajkujúcich pracovníkov nahradili dočasní agentúrni pracovníci.

(21) Členské štáty by mali ustanoviť správne alebo súdne postupy na zabezpečenie 

dodržiavania práv dočasných agentúrnych pracovníkov a mali by ustanoviť účinné, 

odrádzajúce a primerané sankcie v prípade nedodržania povinností ustanovených v tejto 

smernici.
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(22) Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s ustanoveniami zmluvy pokiaľ ide o 

slobodu poskytovať služby a slobodu usadiť sa, a bez toho, aby bola dotknutá smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v 

rámci poskytovania služieb1.

(23) Keďže cieľ tejto smernice, a to vytvorenie harmonizovaného rámca na úrovni 

Spoločenstva pre ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo dôsledkov akcie ho 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva zavedením minimálnych požiadaviek 

uplatniteľných v celom Spoločenstve, 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,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

                                               

1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
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KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na pracovníkov s pracovnou zmluvou alebo zamestnaneckým 

vzťahom s agentúrou dočasného zamestnávania, ktorí sú pridelení do užívateľského 

podniku na dočasný výkon práce pod ich dohľadom a vedením.

2. Táto smernica sa vzťahuje na verejné a súkromné podniky, ktoré sú agentúrami dočasného 

zamestnávania alebo užívateľskými podnikmi vykonávajúcimi hospodársku činnosť, bez 

ohľadu na to, či pracujú s cieľom dosiahnuť zisk alebo nie.

3. Po porade so sociálnymi partnermi môžu členské štáty ustanoviť, že sa táto smernica 

nevzťahuje na pracovné zmluvy alebo zamestnanecké vzťahy uzatvorené v rámci 

osobitného verejného programu odborného vzdelávania a prípravy, integrácie alebo 

rekvalifikácie alebo takéhoto programu podporovaného z verejných zdrojov.
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Článok 2

Cieľ

Účelom tejto smernice je zabezpečiť ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov a zlepšiť kvalitu 

dočasnej agentúrnej práce zabezpečením toho, aby sa na dočasných agentúrnych pracovníkov 

vzťahovala zásada rovnakého zaobchádzania, ako sa uvádza v článku 5, a uznaním agentúr 

dočasného zamestnávania za zamestnávateľov, pričom sa zohľadní potreba vytvorenia vhodného 

rámca pre využívanie dočasnej agentúrnej práce s cieľom účinne prispieť k vytváraniu pracovných 

miest a rozvoju pružných foriem práce.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice:

a) „pracovník“ je každá osoba, ktorá je v dotknutom členskom štáte podľa 

vnútroštátneho pracovného práva chránená ako pracovník;

b) „agentúra dočasného zamestnávania“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uzatvára pracovné zmluvy alebo 

zamestnanecké vzťahy s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi na účely ich 

pridelenia do užívateľských podnikov na dočasný výkon práce pod ich dohľadom a 

vedením;

c) „dočasný agentúrny pracovník“ je pracovník s pracovnou zmluvou alebo 

zamestnaneckým vzťahom s agentúrou dočasného zamestnávania na účely jeho 

pridelenia do užívateľského podniku na dočasný výkon práce pod jeho dohľadom a 

vedením;
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d) „užívateľský podnik“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú alebo 

pod ktorej dohľadom a vedením dočasne pracuje dočasný agentúrny pracovník;

e) „pridelenie“ je lehota, počas ktorej je dočasný agentúrny pracovník pridelený do 

užívateľského podniku na výkon dočasnej práce pod jeho dohľadom a vedením;

f) „základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania“ sú pracovné 

podmienky a podmienky zamestnávania ustanovené v zákonoch, iných právnych 

predpisoch, správnych opatreniach, kolektívnych zmluvách a/alebo iných všeobecne 

záväzných ustanoveniach platných pre užívateľský podnik a týkajúcich sa:

i) dĺžky pracovného času, nadčasov, prestávok, odpočinku, práce v noci, 

dovolenky a sviatkov;

ii) mzdy.

2. Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa definície mzdy, 

pracovnej zmluvy alebo zamestnaneckého vzťahu alebo pracovníka.

Členské štáty z rozsahu pôsobnosti tejto smernice nesmú vylúčiť pracovníkov, pracovné 

zmluvy alebo zamestnanecké vzťahy len preto, že sa týkajú pracovníkov na čiastočný 

úväzok, pracovníkov so zmluvou na dobu určitú alebo osôb, ktoré majú pracovnú zmluvu 

alebo zamestnanecký vzťah s agentúrou dočasného zamestnávania.
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Článok 4

Preskúmanie obmedzení alebo zákazov

1. Zákazy alebo obmedzenia využívania dočasnej agentúrnej práce sú odôvodnené len 

všeobecným záujmom v súvislosti s ochranou dočasných agentúrnych pracovníkov, 

požiadavkami zdravia a bezpečnosti pri práci alebo potrebou zabezpečiť riadne fungovanie 

trhu práce a predchádzanie zneužívaniu.

2. Do ...* členské štáty po porade so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, kolektívnymi zmluvami a postupmi preskúmajú všetky obmedzenia 

alebo zákazy využívania dočasnej agentúrnej práce, aby preverili, či sú odôvodnené na 

základe dôvodov uvedených v odseku 1.

3. Ak sú takéto obmedzenia alebo zákazy ustanovené v kolektívnych zmluvách, preskúmanie 

uvedené v odseku 2 môžu vykonať sociálni partneri, ktorí príslušnú zmluvu dohodli.

4. Odsekmi 1, 2 a 3 nie sú dotknuté vnútroštátne požiadavky týkajúce sa registrácie, 

udeľovania licencií, udeľovania osvedčení, finančných záruk alebo sledovania agentúr 

dočasného zamestnávania.

5. Členské štáty informujú Komisiu o výsledkov preskúmania uvedeného v odsekoch 2 a 3 do 

....*.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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KAPITOLA II

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA A PRACOVNÉ PODMIENKY

Článok 5

Zásada rovnakého zaobchádzania

1. Základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania dočasných agentúrnych 

pracovníkov musia byť počas ich pridelenia do užívateľského podniku aspoň také, aké by 

sa uplatňovali, ak by pracovníkov uvedený podnik priamo prijal na to isté pracovné miesto.

Na účely uplatňovania prvého pododseku sa pravidlá platné v užívateľskom podniku 

týkajúce sa:

a) ochrany tehotných žien a dojčiacich matiek a ochrany detí a mladých ľudí a

b) rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami a akýchkoľvek opatrení na boj proti 

diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského

vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie

musia dodržiavať tak, ako je to ustanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch, 

správnych opatreniach, kolektívnych zmluvách a/alebo iných všeobecne záväzných 

ustanoveniach.
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2. Pokiaľ ide o mzdu, členské štáty môžu po konzultáciách so sociálnymi partnermi ustanoviť 

výnimku zo zásady ustanovenej v odseku 1, podľa ktorej sa dočasným agentúrnym 

pracovníkom, ktorí majú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú s agentúrou dočasného 

zamestnávania, aj naďalej vypláca mzda v čase medzi prideleniami.

3. Po porade so sociálnymi partnermi im členské štáty môžu na primeranej úrovni a v súlade 

s podmienkami ustanovenými členskými štátmi umožniť ponechanie alebo uzatvorenie 

kolektívnych zmlúv, v ktorých môžu pri dodržaní zásad všeobecnej ochrany dočasných 

agentúrnych pracovníkov ustanoviť dojednania týkajúce sa pracovných podmienok a 

podmienok zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktoré sa môžu odlišovať 

od podmienok uvedených v odseku 1.

4. Pod podmienkou, že sa dočasným agentúrnym pracovníkom poskytne primeraná úroveň 

ochrany, členské štáty, v ktorých neexistuje žiadny právny postup na vyhlásenie 

všeobecnej uplatniteľnosti kolektívnych zmlúv, ani žiadny právny alebo zaužívaný postup 

na rozšírenie platnosti ich ustanovení na všetky podobné podniky v určitom odvetví alebo 

zemepisnej oblasti, môžu po konzultácii so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni a 

na základe dohody, ktorú uzavrú, ustanoviť dojednania týkajúce sa základných pracovných 

podmienok a podmienok zamestnávania, ktoré sa odchyľujú od zásady ustanovenej v 

odseku 1. Takéto dojednania môžu zahŕňať obdobie oprávňujúce na rovnaké 

zaobchádzanie.
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Dojednania, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, musia byť v súlade s právnymi 

predpismi Spoločenstva a musia byť dostatočne presné a prístupné, aby dotknutým 

odvetviam a podnikom umožňovali zistiť, aké sú ich povinnosti, a plniť tieto povinnosti.

Členské štáty pri uplatňovaní článku 3 ods. 2 predovšetkým upresnia, či sa zamestnanecké 

systémy sociálneho zabezpečenia vrátane zamestnaneckých systémov dôchodkového 

zabezpečenia, zabezpečenia v prípade práceneschopnosti alebo podielového financovania 

zahŕňajú do základných pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania 

uvedených v odseku 1. Takéto dojednania sa nedotýkajú dohôd na vnútroštátnej, 

regionálnej, miestnej alebo odvetvovej úrovni, ktoré pracovníkom poskytujú nie menej 

priaznivé podmienky.

5. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a/alebo postupmi s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania tohto článku a predovšetkým 

zabrániť nadväzujúcim prideleniam v snahe obísť ustanovenia tejto smernice. Komisiu o 

takýchto opatreniach informujú.

Článok 6

Prístup k zamestnaniu, kolektívnym zariadeniam a odbornej príprave

1. Dočasní agentúrni pracovníci musia byť informovaní o všetkých voľných miestach v 

užívateľskom podniku, aby mali rovnakú možnosť získať trvalé zamestnanie ako iní 

pracovníci zamestnaní v tomto podniku. Takéto informácie sa môžu poskytovať formou

všeobecného oznamu na vhodnom mieste v podniku, pre ktorého a pod ktorého dohľadom 

dočasní agentúrni pracovníci pracujú.
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2. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby pokiaľ ide o akékoľvek doložky, 

ktoré zakazujú uzavretie pracovnej zmluvy alebo zamestnaneckého vzťahu medzi 

užívateľským podnikom a dočasným agentúrnym pracovníkom po jeho pridelení alebo ich 

uzavretiu zabraňujú, zabezpečili neplatnosť týchto doložiek alebo možnosť vyhlásiť ich za 

neplatné od začiatku.

Týmto odsekom nie sú dotknuté ustanovenia, podľa ktorých agentúry dočasného 

zamestnávania dostávajú primeranú náhradu za služby poskytnuté užívateľskému podniku 

pri prideľovaní, prijímaní a odbornej príprave dočasných agentúrnych pracovníkov.

3. Agentúry dočasného zamestnávania nesmú od pracovníkov vyberať žiadne poplatky za 

sprostredkovanie prijatia do užívateľského podniku alebo za uzatvorenie pracovnej zmluvy 

alebo zamestnaneckého vzťahu s užívateľským podnikom po ukončení pridelenia do tohto 

podniku.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, majú dočasní agentúrni pracovníci prístup k 

vybaveniu alebo kolektívnym zariadeniam užívateľského podniku, najmä do jedálne, 

zariadení starostlivosti o deti a k dopravným službám, a to za rovnakých podmienok ako 

pracovníci zamestnaní priamo v tomto podniku, pokiaľ nie je rozdiel v zaobchádzaní 

odôvodnený objektívnymi dôvodmi.
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5. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia alebo podporujú dialóg medzi sociálnymi partnermi 

v súlade so svojimi vnútroštátnymi tradíciami a postupmi s cieľom:

a) zlepšiť prístup dočasných agentúrnych pracovníkov k zariadeniam odbornej prípravy 

a starostlivosti o deti poskytovaným agentúrami dočasného zamestnávania, a to aj v 

období medzi ich prideleniami, s cieľom zlepšiť ich profesijný rast a 

zamestnateľnosť,

b) zlepšiť prístup dočasných agentúrnych pracovníkov k odbornej príprave pre 

pracovníkov užívateľského podniku.

Článok 7

Zastúpenie dočasných agentúrnych pracovníkov

1. Dočasní agentúrni pracovníci sa za podmienok stanovených členskými štátmi berú do 

úvahy na účely výpočtu hranice, nad ktorou je v agentúre dočasného zamestnávania 

potrebné zriadiť orgány zastupujúce pracovníkov ustanovené v právnych predpisoch 

Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch a kolektívnych zmluvách.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že za podmienok, ktoré vymedzia, sa títo dočasní agentúrni 

pracovníci berú do úvahy na účely výpočtu hranice, nad ktorou je v užívateľskom podniku 

potrebné vytvoriť orgány zastupujúce pracovníkov ustanovené v právnych predpisoch 

Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch a kolektívnych zmluvách, a to tak isto, 

ako keby boli pracovníkmi, ktorých užívateľský podnik zamestnal na to isté obdobie 

priamo.

3. Tie členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v odseku 2, nebudú musieť 

vykonávať ustanovenia odseku 1.
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Článok 8

Informovanie zástupcov pracovníkov

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia a ustanovenia Spoločenstva o informovaní a 

poradách, ktoré sú prísnejšie a/alebo špecifickejšie, a najmä smernica Európskeho parlamentu a 

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

so zamestnancami v Európskom spoločenstve1, musí užívateľský podnik zabezpečiť vhodné 

informovanie o využívaní dočasných agentúrnych pracovníkov pri poskytovaní informácií o situácii 

v oblasti zamestnávania v tomto podniku orgánom zastupujúcim pracovníkov zriadeným v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva.

                                               

1 Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 29.
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KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Minimálne požiadavky

1. Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov uplatňovať alebo prijímať 

legislatívne, regulačné alebo správne ustanovenia, ktoré sú pre pracovníkov výhodnejšie, 

alebo podporovať alebo povoľovať uzatváranie kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi 

partnermi, ktoré sú pre pracovníkov výhodnejšie.

2. Vykonávanie tejto smernice nepredstavuje za žiadnych okolností dostatočný základ na 

odôvodnenie zníženia celkovej úrovne ochrany pracovníkov v oblastiach, na ktoré sa 

vzťahuje táto smernica. Nie sú tým dotknuté práva členských štátov a/alebo sociálnych 

partnerov pri zmene podmienok stanoviť legislatívne, regulačné alebo zmluvné dojednania 

líšiace sa od tých, ktoré platia v čase prijatia tejto smernice, za predpokladu, že sú vždy 

dodržané minimálne požiadavky stanovené v tejto smernici.
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Článok 10

Sankcie

1. Členské štáty prijmú primerané opatrenia pre prípad, že agentúra dočasného zamestnávania 

alebo užívateľský podnik nedodržiava túto smernicu. Zabezpečia najmä primerané správne 

alebo súdne postupy, ktoré umožnia vynútenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

2. Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia 

vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica a prijmú všetky opatrenia 

potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, 

primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto ustanovenia do ...*. Členské 

štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky neskoršie zmeny a doplnenia týchto ustanovení. 

Zabezpečia najmä to, aby pracovníci a/alebo ich zástupcovia mali k dispozícii vhodné 

prostriedky vynucovania povinností, ktoré ustanovuje táto smernica.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 11

Vykonávanie

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 dodržiavanie cieľov tejto 

smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

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

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

Článok 12

Preskúmanie zo strany Komisie

Do ...** Komisia po porade s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na úrovni Spoločenstva 

preskúma uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť prípadné zmeny a doplnenia.

                                               

* Ú. v.: vložte dátum tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Ú. v.: vložte dátum päť rokov odo dňa prijatia tejto smernice.
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Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

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

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V 

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

Komisia 20. marca 2002 prijala v kontexte lisabonskej stratégie návrh smernice „o 

pracovných podmienkach dočasných pracovníkov“ s cieľom lepšie zosúladiť pružnosť na 

trhoch práce s istotou zamestnania a vytvárať viac pracovných miest a zvyšovať ich kvalitu.

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

čítaní 21. novembra 2002.

Hospodársky a sociálny výbor zaujal svoje stanovisko k návrhu Komisie 19. septembra 2002.

Výbor regiónov v liste z 23. mája 2002 uviedol, že nepredloží stanovisko k návrhu smernice.

Komisia 28. novembra 2002 prijala zmenený a doplnený návrh, pričom zohľadnila stanovisko 

Európskeho parlamentu.

Rada dosiahla kvalifikovanou väčšinou politickú dohodu o spoločnej pozícii počas svojho 

zasadnutia 9. a 10. júna 2008 súčasne s politickou dohodou, tiež kvalifikovanou väčšinou, o 

smernici o pracovnom čase.

Rada v súlade s článkom 251 ods. 2 Zmluvy o ES formálne prijala kvalifikovanou väčšinou 

svoju spoločnú pozíciu 15. septembra 2008.
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II. CIEĽ

Cieľom návrhu smernice je zabezpečiť ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov a zlepšiť 

kvalitu dočasnej agentúrnej práce zabezpečením toho, aby sa na dočasných agentúrnych 

pracovníkov vzťahovala zásada rovnakého zaobchádzania, a uznaním agentúr dočasného 

zamestnávania za zamestnávateľov. Návrh smernice sa tiež zameriava na vytvorenie 

vhodného rámca pre využívanie dočasnej agentúrnej práce s cieľom účinne prispieť k 

vytváraniu pracovných miest a rozvoju pružných foriem práce.

III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE

1. VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

Podľa článku 137 ods. 1 zmluvy „Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských 

štátov v“ niekoľkých oblastiach vrátane „pracovných podmienok“.

V článku 137 ods. 2 zmluvy sa uvádza, že Rada „môže prijímať vo forme smerníc minimálne 

požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické 

predpisy prijímané v každom z členských štátov“.

Spoločná pozícia Rady je v oblasti, na ktorú sa vzťahuje, v súlade s cieľmi článku 137 

ods. 2 zmluvy, pretože jej účelom je zabezpečiť ochranu dočasných agentúrnych 

pracovníkov a zlepšiť kvalitu dočasnej agentúrnej práce. V spoločnej pozícii sa okrem 

toho zohľadňuje aj potreba vytvorenia vhodného rámca pre využívanie dočasnej 

agentúrnej práce s cieľom prispieť k vytváraniu pracovných miest a rozvoju pružných 

foriem práce.
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Spoločná pozícia navyše rešpektuje ciele, ktoré predložila Komisia a podporil 

Parlament, najmä aby zásada rovnakého zaobchádzania od prvého dňa bola všeobecným 

pravidlom. Vo všeobecnosti obsahuje väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 

ktoré prinieslo prvé čítanie návrhu Komisie v Parlamente.

2. ŠTRUKTÚRA A KĽÚČOVÉ PRVKY

2.1 Všeobecná štruktúra a názov smernice

Všeobecná štruktúra spoločnej pozície je v súlade so všeobecnou štruktúrou 

zmeneného a doplneného návrhu Komisie. Pokiaľ ide o názov smernice, Rada 

prijala zmenený a doplnený návrh Komisie a zvolila všeobecnejší názov: 

Smernica o dočasnej agentúrnej práci. Je potrebné poznamenať, že v niekoľkých 

prípadoch spoločná pozícia Rady objasňuje kľúčové termíny a výrazy, najmä 

dôsledným používaním anglických termínov „temporary agency worker“ (dočasný 

agentúrny pracovník) a „temporary work agency“ (agentúra dočasného 

zamestnávania). 

2.2 Hlavné odlišnosti od zmeneného a doplneného návrhu Komisie

Rada v zásade prijala obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 34 

Parlamentu, pričom v článku 4 o preskúmaní obmedzení a zákazov využívania 

dočasnej agentúrnej práce doplnila nový odsek 3 týkajúci sa preskúmania dohôd 

dojednaných sociálnymi partnermi. Rada sa domnieva, že sociálni partneri by mali 

sami – aby sa rešpektovala ich autonómia – preskúmať, či sú obmedzenia a 

zákazy, ktoré dojednali, opodstatnené na základe dôvodov uvedených v článku 4 

ods. 1. Rada nepovažuje za potrebné zachovať výslovný odkaz na zrušenie 

neodôvodnených obmedzení a zákazov. 
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Rada vo všeobecnosti prijala zmenený a doplnený návrh Komisie, upravila však 

článok 5 ods. 3 a podstatne preformulovala článok 5 ods. 4 a 5.  Rada sa tiež 

domnieva, že zásada rovnakého zaobchádzania od prvého dňa by mala byť 

všeobecným pravidlom.  Akékoľvek zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi 

pracovníkmi odlišné od tejto zásady by mali odsúhlasiť sociálni partneri buď 

kolektívnym vyjednávaním alebo prostredníctvom dohôd medzi sociálnymi 

partnermi uzavretými na národnej úrovni. Osobitná výnimka pre krátkodobé 

zmluvy (šesť týždňov alebo kratšie) uvedená v zmenenom a doplnenom návrhu 

Komisie sa vzhľadom na úpravy vykonané v článku 5 ods. 3 a 5 už nepovažuje za 

potrebnú alebo vhodnú. 

V článku 5 ods. 3 a 4, ako aj v mnohých ďalších, sa v spoločnej pozícii 

zohľadňujú tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, v ktorých sa 

zdôrazňuje dôležitosť úlohy sociálnych partnerov pri rokovaniach o dojednaniach 

týkajúcich sa podmienok práce a zamestnávania.  V článku 5 ods. 5 spoločnej 

pozície sa odrážajú obavy Parlamentu v súvislosti so zabránením zneužívaniu. 

Do článku 10 spoločnej pozície Rady sa vložil nový odsek 1 o opatreniach, ktoré 

majú členské štáty prijať na zabezpečenie toho, aby agentúry dočasného 

zamestnávania a užívateľské podniky dodržiavali túto smernicu. 

Rada sa domnieva, že členské štáty budú potrebovať na vykonanie smernice tri 

roky, pričom Komisia navrhovala dvojročnú lehotu na vykonanie (článok 11).

Okrem toho sa aktualizovalo a upravilo niekoľko odôvodnení s cieľom vysvetliť 

úpravy, ktoré uskutočnila Rada v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie, a 

opísať vývoj od uverejnenia zmeneného a doplneného návrhu v roku 2002. 

Napríklad odkazy na obnovenie lisabonskej stratégie v roku 2005 a na dohodnuté 

spoločné zásady flexiistoty, ktoré schválila Európska rada v decembri 2007, sa 

zahrnuli do odôvodnení 8 a 9.
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3. POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU V 

PRVOM ČÍTANÍ

3.1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté Radou

Spolu 26 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 

47, 48, 49, 51, 85 and 86) sa začlenilo do spoločnej pozície celých, ak aj nie 

doslovne, tak aspoň obsahovo.

Konkrétne, Rada prijala pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 k názvu, tri 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam (pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 15, 19 a 20), ako aj niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 

týmto článkom: článok 1 o rozsahu pôsobnosti (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

23), článok 2 o cieli smernice (26), článok 3 o vymedzení pojmov (27–33 a 85), 

článok 4 o preskúmaní obmedzení a zákazov (34–36), článok 5 o zásade 

rovnakého zaobchádzania (40, 42, 43 a 86), článok 6 o prístupe k zamestnaniu, 

kolektívnym zariadeniam a odbornej príprave (46–49) a článok 7 o zastúpení 

dočasných agentúrnych pracovníkov (51).

Je potrebné poznamenať, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 

začlenili do inej časti spoločnej pozície než navrhoval Parlament.  Napríklad časť 

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 32 sa zohľadnila v článku 5 ods. 1, a nie v 

článku 3 ods. 1 písm. d). Ďalším príkladom je pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36, 

ktorý sa zohľadnil vo všeobecnejšej podobe v odôvodnení 20, a nie v článku 4.

3.2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré Rada 

prijala čiastočne

Obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 o „nových formách regulovanej 

flexibility“ sa zohľadnil v znení odôvodnenia 9; Rada však považovala za vhodné 

aktualizovať znenie odôvodnenia a odkázať na spoločné zásady flexiistoty 

schválené v roku 2007, a nepoužiť formuláciu, ktorú navrhol Parlament vo svojom 

stanovisku v prvom čítaní.
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Obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 6 sa prijal, keďže v odôvodnení 5 

sa uvádzajú spojitosti medzi touto smernicou a smernicou 1999/70/ES z 28. júna 

1999 o práci na dobu určitú. Pokiaľ ide o tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v 

spoločnej pozícii sa prijal zmenený a doplnený návrh Komisie.

Podstata pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12 o pracovných zmluvách na 

dobu neurčitú ako všeobecnej forme zamestnaneckého pomeru je zahrnutá do 

odôvodnenia 15.

Základné ciele pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 18 o umožnení sociálnym 

partnerom dojednať a vymedziť základné pracovné podmienky a podmienky 

zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, keď sa tieto líšia od zásady 

rovnakého zaobchádzania, sú začlenené do spoločnej pozície (pozri odôvodnenia 

16 a 17 a článok 5 ods. 3 a 4). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 sa prijíma čiastočne, keďže v súlade so 

zmeneným a doplneným návrhom je užitočné objasniť, že smernica sa vzťahuje aj 

na užívateľské podniky, aj na agentúry dočasného zamestnávania.  Nebolo by však 

vhodné umožniť členským štátom vylúčiť určité podniky zo zásady rovnakého 

zaobchádzania (posledná časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu).

Obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 54 (o vytváraní pracovných miest, 

o zatraktívnení dočasnej agentúrnej práce a o uznávaní rozdielnych podmienok v 

jednotlivých členských štátoch) sa prijíma v článku 2 (cieľ smernice), ktorý teraz 

obsahuje túto formuláciu: „pričom sa zohľadní potreba vytvorenia vhodného 

rámca pre využívanie dočasnej agentúrnej práce s cieľom účinne prispieť k 

vytváraniu pracovných miest a rozvoju pružných foriem práce“. Na potrebu 

zohľadňovania rozdielnych podmienok v jednotlivých členských štátoch výslovne 

odkazujú odôvodnenia 12, 16, 17 a 19. 
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Zmena a doplnenie 87 sa sčasti začlenilo do článku 5 ods. 1; zatiaľ čo prvá časť 

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (o zásade rovnakého zaobchádzania) sa 

zahrnula do zmeneného a doplneného návrhu Komisie a Rada ju prebrala do 

svojej spoločnej pozície, druhá časť sa stala nadbytočnou, keďže pojem 

„porovnateľný pracovník“ sa zo znenia vyškrtol (pozri pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 28 akceptovaný Komisiou a Radou).

V súlade so zmeneným a doplneným návrhom Komisie sa pozmeňujúci a 

doplňujúci návrh 92 čiastočne prijal v článku 5 ods. 3. Považovalo sa však za 

vhodné konkrétne uviesť, že dohody sociálnych partnerov by mali rešpektovať 

„všeobecnú ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov“ pri ustanovení 

dojednaní týkajúcich sa pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, 

ktoré sa líšia od zásad rovnakého zaobchádzania. 

3.3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu neprijaté Radou

Rada nepovažovala za účelné začleniť do svojej spoločnej pozície pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (prvá časť), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 

52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 a 95 z týchto dôvodov:

i) Odôvodnenia

Nebolo zvlášť potrebné, aby sa v znení odôvodnení vysvetľoval určitý 

historický vývoj v súvislosti s dočasnou agentúrnou prácou alebo návrhom 

smernice;  Rada preto prijala zmenený a doplnený návrh Komisie a zamietla 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 5, 7 a 11, ako aj prvú časť 

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12.
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Rada v súlade so zmeneným a doplneným návrhom Komisie pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy 8, 9, 10, 13 a 84 neprijala. Pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy obsahovali konkrétne príklady toho, ako by dočasná agentúrna práca 

mohla buď pomôcť alebo uškodiť samotným dočasným pracovníkom 

(ženám, pracovníkom, ktorí nepracovali nepretržite, atď.) alebo 

užívateľským podnikom (najmä malým a stredným podnikom), alebo 

ovplyvniť systémy alebo tradície vzťahov medzi sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 16 a 94 sa stali nadbytočnými, keďže 

zmenený a doplnený návrh Komisie už neobsahuje predchádzajúce 

odôvodnenie 16 o tom, kedy sa budú rozdiely v zaobchádzaní považovať za 

prijateľné. 

Dôvody vysvetlené v súvislosti s článkom 7 (pozri nižšie bod v)) sa 

vzťahujú aj na zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 o 

informovaní a účasti zamestnancov a konzultáciách s nimi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 o cezhraničnej mobilite pracovnej sily 

(akceptovaný Komisiou), ktorý by sa mohol považovať za príklad, nie je 

začlenený do spoločnej pozície Rady, keďže znenie sa žiadnym konkrétnym 

spôsobom neobmedzuje na cezhraničnú mobilitu. 

Rada preformulovala odôvodnenie 12, čím ho podstatne skrátila. Niektoré 

aspekty pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 93 (napr. požiadavka 

objasniť práva dočasných agentúrnych pracovníkov a postavenie agentúr 

dočasného zamestnávania ako zamestnávateľov) sa však zahrnuli do 

prepracovaného znenia odôvodnenia.

Zatiaľ čo odôvodnenie 15 o dočasných agentúrnych pracovníkoch, ktorí 

majú so svojou agentúrou zmluvu na dobu neurčitú, posilnila Rada 

doplnením vety o tom, že pracovné zmluvy na dobu neurčitú sú všeobecnou 

formou zamestnaneckého pomeru, do spoločnej pozície sa nezačlenila 

podrobnejšia formulácia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 88 o tom, 

čo by takéto zmluvy na dobu neurčitú mali dočasnému agentúrnemu 

pracovníkovi ponúknuť. 
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ii) Článok 1 – Rozsah pôsobnosti

Rada na základe zmeneného a doplneného návrhu Komisie neprijala 

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25, ktorým by sa bola rozšírila možnosť 

neuplatňovania smernice na pracovné zmluvy alebo vzťahy uzavreté v 

rámci osobitných programov odbornej prípravy bez akejkoľvek podpory z 

verejných prostriedkov.

iii) Článok 4 – Preskúmanie obmedzení alebo zákazov

Parlament vo svojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 91 požadoval 

komplexné preskúmanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa 

dočasných agentúrnych pracovníkov. Rada sa v súlade so zmeneným a 

doplneným návrhom Komisie domnieva, že toto by bolo mimo rozsahu 

pôsobnosti smernice.

iv) Článok 5 – Zásada rovnakého zaobchádzania

Na základe zmeneného a doplneného návrhu sa pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 39 (o nediskriminácii) považoval za nadbytočný vzhľadom na 

začlenenie príslušných prvkov pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 32 do 

znenia článku 5 ods. 1. 

Zatiaľ čo sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 stal nadbytočným, keďže sa 

článok 5 ods. 5 zmeneného a doplneného návrhu nezačlenil do spoločnej 

pozície, malo by sa poznamenať, že obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho 

návrhu je vyjadrený v podstate znenia, ktorým sa požaduje rešpektovanie 

rôznych postupov v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45 o bezpečnosti a zdraví pri práci a o 

školení o bezpečnosti sa považuje za nadbytočný, keďže v každom prípade 

sa musia uplatňovať príslušné právne predpisy Spoločenstva o bezpečnosti a 

zdraví pri práci, a najmä smernica 91/383/EHS doplňujúca opatrenia na 

podporu zlepšení v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov so 

pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným 

pomerom. Rada preto v súlade so zmeneným a doplneným návrhom 

Komisie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zamietla.
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v) Článok 7 – Zastúpenie dočasných agentúrnych pracovníkov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95 so sprievodným pozmeňujúcim a 

doplňujúcim návrhom 21 k odôvodneniu 21 sa neprijal, keďže presiahol 

rozsah pôsobnosti článku o zastúpení dočasných agentúrnych pracovníkov. 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že článok 8 spoločnej pozície 

obsahuje odkaz na smernicu 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec 

pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve.

vi) Článok 10 – Sankcie

Rada sa domnieva, že formulácia „pracovníci a/alebo ich zástupcovia“ v 

článku 10 ods. 2 správne zohľadňuje rozmanitosť rôznych situácií na trhoch 

práce v členských štátoch. V spoločnej pozícii sa preto zachováva tento 

výraz, čím sa zamieta pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52. 

vii) Článok 11 – Vykonávanie

Znenie článku 11 o vykonávaní sa považovalo za dostatočne jasné bez 

navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 53, ktorý znel: 

„podľa potreby v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a 

postupmi“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71 (o dobe piatich rokov, počas ktorej sa v 

určitých situáciách smernica neuplatňuje) sa stal nadbytočným, keďže v 

článku 5 spoločnej pozície sa teraz zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania od prvého dňa ako všeobecné pravidlo a neobsahuje 

možnosť neuplatňovať túto zásadu pri prideľovaní pracovníkov na dobu 

kratšiu ako šesť týždňov.  Malo by sa však poznamenať, že podstata 

poslednej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorá sa zaoberá 

zabránením zneužívaniu, sa zahrnula do článku 5 ods. 5 spoločnej pozície.



10599/2/08 REV 2 ADD 1 mis 12
DG G II SK

4. ZÁVER

Rada sa domnieva, že spoločná pozícia ako celok je v súlade so základnými cieľmi 

zmeneného a doplneného návrhu Komisie. Rada sa taktiež domnieva, že zohľadnila 

hlavné ciele, ktoré sledoval Európsky parlament vo svojich pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch k pôvodnému návrhu Komisie.

__________________
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2002/0072 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 
podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES 

 
týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práci 
sprostredkovanej agentúrami dočasného zamestnávania 

- politická dohoda o spoločnej pozícii (HKV) 

1. KONTEXT 

Dátum predloženia návrhu1 Európskemu parlamentu a Rade: 
(dokument KOM(2002) 149 v konečnom znení – 2002/0072 COD): 

 

21. marec 2002 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2: 

 

19. september 2002 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie3: 

 

21. november 2002 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu4: 

 

28. november 2002 

Dátum prijatia spoločnej pozície5: 

 

15 september 2008 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu smernice o práci sprostredkovanej agentúrami dočasného zamestnávania je 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi agentúr a zároveň uznať agentúry 
dočasného zamestnávania za zamestnávateľov. V návrhu sa stanovuje spoločný a flexibilný 
rámec Spoločenstva vzťahujúci sa na prácu sprostredkovanú agentúrami dočasného 
zamestnávania, čím sa podľa článku 137 Zmluvy o EÚ dopĺňa právo členských štátov 
s cieľom účinne prispieť k vytvoreniu pracovných miest a k vývoju flexibilných foriem práce. 

                                                 
1 Ú. v. ES C 203E, 27.8.2002, s. 1-5. Názov ako v pôvodnom znení. 
2 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 124. 
3 Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 368. 
4 BULLETIN/2002/11/ 1.3.20  
5 Ú. v. …xxx 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200211/p103020.htm
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3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1. Všeobecné pripomienky k spoločnej pozícii v skratke 

Napriek tomu, že sa v spoločnej pozícii neodrážajú všetky zmeny a doplnenia 
Parlamentu, ktoré boli zahrnuté do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Komisie, 
väčšina zmien a doplnení Parlamentu sa prijala buď úplne, čiastočne alebo z hľadiska 
ich zmyslu. Z výsledku politickej dohody o spoločnej pozícii navyše vyplýva, že sa 
pokročilo vo viacerých otázkach, ako sú: priame uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania s pracovníkmi agentúr od prvého dňa pridelenia bez výnimky 
krátkodobých pridelení (takzvaného „obdobia odkladu“), objasnenie definícií, 
konzultácie so sociálnymi partnermi alebo ich účasť ako podmienka, ktorá sa 
uplatňuje na rôzne výnimky, na základe ktorých je možné nerešpektovať zásadu 
rovnakého zaobchádzania.  

3.2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré sa zohľadnili plne, čiastočne 
alebo z hľadiska ich zmyslu v spoločnej pozícii Rady a Komisie. 

Číslovanie odôvodnení a článkov odkazuje na spoločnú pozíciu Rady: 

3.2.1. Názov: zmena a doplnenie č. 1 (zmeniť názov smernice6) 

3.2.2. Odôvodnenia 

Odôvodnenie 5: zmena a doplnenie č. 6 (uviesť súvislosti medzi týmto návrhom 
a smernicou 1999/70 z 28. júna 1999 o práci na dobu určitú – predtým 
odôvodnenie 7). 

Odôvodnenie 9: zmena a doplnenie č. 4 (preformulovať a aktualizovať pôvodné 
odôvodnenie 4).  

Odôvodnenie 14: zmena a doplnenie č. 15 (uverejniť obsah článku 5 ods. 1 – 
predtým odôvodnenie 15). 

Odôvodnenie 20: zmena a doplnenie č. 36 (pridať ustanovenie o tom, že pracovníci 
agentúr dočasného zamestnávania nesmú nahradiť štrajkujúcich pracovníkov 
v užívateľskom podniku). 

3.2.3. Články 

Článok 1 

Článok 1 ods. 1: zmena a doplnenie č. 23 (preformulovať rozsah pôsobnosti s cieľom 
jasnejšie ilustrovať trojuholníkový charakter práce sprostredkovanej agentúrami 
dočasného zamestnania). 

Článok 1 ods. 2: prijať prvok zmeny a doplnenia č. 24 (potvrdiť, že smernica sa 
vzťahuje na užívateľské podniky, ako aj na agentúry dočasného zamestnávania). 

                                                 
6 Pozri 1 vyššie. Pôvodný názov bol návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o pracovných 

podmienkach dočasných pracovníkov. 
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Článok 2 

Článok 2: zmena a doplnenie č. 26 (posilniť vyvážené ciele smernice). 

Článok 3 

Článok 3: zmena a doplnenie č. 28 (vypustiť definíciu porovnateľného pracovníka 
z definícií v článku 3); 

Článok 3 ods. 1 písm. b): zmena a doplnenie č. 30 (pridať definíciu agentúry 
dočasného zamestnávania); 

Článok 3 ods. 1 písm. d): zmena a doplnenie č. 31 (pridať definíciu užívateľského 
podniku); 

Článok 3 ods. 2: zmena a doplnenie č. 85 (ustanoviť, že mzdu definujú členské štáty) 
a zmena a doplnenie č. 33 (bližšie určiť, ktorí pracovníci nemôžu byť vylúčení 
z pôsobnosti smernice) 

Článok 4 

Článok 4 ods. 1: zmena a doplnenie č. 34 (rozšíriť povinnosť členských štátov 
preskúmať obmedzenia alebo zákazy vzťahujúce sa iba na určité kategórie 
pracovníkov alebo určité odvetvia tak, aby sa zahrnuli všetky obmedzenia alebo 
zákazy; rozšíriť rozsah pôsobnosti zákazov/obmedzení); 

Článok 4 ods. 4: zmena a doplnenie č. 35 (spresniť, že vnútroštátne požiadavky 
týkajúce sa registrácie a monitorovania agentúr dočasného zamestnávania nie sú 
zákazmi a obmedzeniami v zmysle článku 4 ods.1). 

Článok 5 

Článok 5 ods. 1, prvá zarážka: zmena a doplnenie č. 87 (prijatie časti, v ktorej je 
preformulovaná zásada nediskriminácie); 

Článok 5 ods. 2: zmena a doplnenie č. 86 (obmedziť oslobodenie od odmeňovania 
a vyžadovať konzultácie so sociálnymi partnermi); 

Článok 5 ods. 3: zmena a doplnenie č. 92 (prijatie časti o predchádzajúcej konzultácii 
so sociálnymi partnermi a poskytnutí možnosti sociálnym partnerom zachovať 
existujúce kolektívne zmluvy). 

Článok 6 

Článok 6 ods. 1: zmena a doplnenie č. 46 (spresniť spôsob uverejnia informácií 
o voľných pracovných miestach); 

Článok 6 ods. 2: zmena a doplnenie č. 47 (o úpravách, ktoré umožňujú agentúram 
dočasného zamestnávania, aby boli odmenené za služby, ktoré poskytujú 
užívateľským podnikom); 
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Článok 6 ods. 3: zmena a doplnenie č. 48 (uviesť rozsah pôsobnosti zákazu 
vyberania poplatkov od pracovníkov); 

Článok 6 ods. 4: zmena a doplnenie č. 49 (uviesť rozsah zariadení a služieb 
v užívateľskom podniku, ku ktorým by mali mať pracovníci agentúr dočasného 
zamestnávania prístup).  

Článok 7 

Článok 7 ods. 1 a článok 7 ods. 2: zmena a doplnenie č. 51 (zohľadniť skutočnosť, že 
zastúpenie pracovníkov sa môže určiť kolektívnymi zmluvami). 

3.3. Zmeny a doplnenia, ktoré boli prijaté Komisiou, ale neboli prevzaté 
do spoločnej pozície. 

Zmena a doplnenie č. 22: spoločný rámec je odôvodnený ako prostriedok uľahčenia 
integrácie európskeho trhu práce a cezhraničnej mobility (predtým časť 
odôvodnenia 22). 

Zmena a doplnenie č. 44: uviesť, že vykonávanie článku 5 prostredníctvom dohody 
medzi sociálnymi partnermi by malo byť v súlade s praxou v jednotlivých členských 
štátoch (predtým článok 5 ods. 5). 

Zmena a doplnenie č. 71: obmedziť oslobodenie od odmeňovania v prípade 
krátkodobých zmlúv (predtým článok 5 ods. 4). 

Zmena a doplnenie č. 52 (v prípade nesplnenia ustanovení uvedenej smernice nechať 
pracovníkom možnosť vybrať si medzi priamou akciou a akciou sprostredkovanou 
svojimi zástupcami – článok 10 ods. 2). 

3.4. Zmeny a doplnenia, ktoré neboli prijaté Komisiou a neboli prevzaté 
do spoločnej pozície. 

V spoločnej pozícii nie sú zahrnuté zmeny a doplnenia č. 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 
45, 54, 84, 94, ktoré Komisia odmietla prijať z dôvodu, že neprispievajú k vylepšeniu 
smernice. V spoločnej pozícii nie sú zahrnuté ani zmeny a doplnenia č. 10, 11, 12 
(prvá časť), 21, 53, 88, 91, 93, 95, ktoré boli podľa Komisie neprijateľné buď z čisto 
právneho hľadiska, alebo preto, že narušovali celkovú vyváženosť smernice. 

3.5. Zmeny a doplnenia zavedené Radou v priebehu diskusií 

Odôvodnenia 8 a 9: tieto preformulované odôvodnenia nahrádzajú pôvodné 
odôvodnenia 3 a 4, ktoré sa odvolávali na vývoj v súvislosti so zahájením lisabonskej 
stratégie v roku 2000 a oznámením Komisie o sociálnej agende na rok 2000 a na 
súvisiace závery Európskej rady (v tomto poradí), a obsahujú aktualizovanejšie 
citácie s prihliadnutím na vývoj v rokoch 2005 a 2007. 

Odôvodnenie 10: je rozšírené s ohľadom na diskusiu Európskeho parlamentu 
o rozdieloch v postavení a pracovných podmienkach pracovníkov agentúr dočasného 
zamestnávania v rámci Európskej únie. 

Odôvodnenie 11: obmedzené preformulovanie v záujme konzistentnosti.  
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Odôvodnenia 12, 16 a 17: posilniť charakter ochranného rámca poskytnutého 
pracovníkom agentúr dočasného zamestnávania pri súčasnom rešpektovaní 
rozmanitosti trhu práce a systémov pracovných vzťahov, ktoré boli vyzdvihnuté 
v diskusii Európskeho parlamentu (a ku ktorým sa aspoň čiastočne prihliada 
v obsahu zmien a doplnení č. 18, 53, 54 a 71), a to tým, že priestor pre výnimky na 
základe článkov 5 ods. 3 a 5 ods. 4 (v tomto poradí) sa určí kolektívnou zmluvou 
alebo, za špecifických okolností, dohodou medzi sociálnymi partnermi 
v jednotlivých krajinách. 

Odôvodnenie 15: v doplnení k tomuto odôvodneniu sa berie do úvahy diskusia 
Európskeho parlamentu7 (zohľadnená v zmene a doplnení č. 12) o potrebe uznať 
zmluvy na neurčitý čas ako istý druh kritéria na pracovnom trhu.  

Odôvodnenie 18: zosúlaďuje znenie tohto odôvodnenia, v ktorom sa zohľadnila 
zmena a doplnenie Európskeho parlamentu č. 20 týkajúce sa dôvodov, na základe 
ktorých je možné oprávniť obmedzenia alebo zákazy, s preformulovaním článku 4 
navrhnutým Radou. 

Odôvodnenie 19: nadväzuje na podstatu odôvodnenia 14 v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu.  

Odôvodnenie 21: nahrádza pôvodné odôvodnenie 21 posilnením záruky dodržiavania 
práv pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania a uvedením nového ustanovenia 
o sankciách zahrnutého do článku 10 ods. 1. 

Článok 2: zdôrazňujú sa v ňom vyvážené ciele smernice, a to v jedinom 
preformulovanom odseku, v ktorom sa odráža hlavný obsah zmeny a doplnenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 26 , ako aj podstata zmeny a doplnenia č. 54. 

Článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 1 písm. e): mení sa v nich definícia termínov 
„pracovník agentúry dočasného zamestnávania“ a „pridelenie“, a to zosúladením 
definícií v zmenenom a doplnenom návrhu so špecifickým znením zmien a doplnení 
č. 27 a 29. 

Článok 3 ods. 1 písm. f) a článok 5 ods. 1: na základe prístupu v zmenenom 
a doplnenom návrhu Komisie a zmene a doplnení č. 32 (v ktorých sa mení definícia 
základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania) sa v nich 
vymedzuje, že „všeobecné ustanovenia“ v článku 3 ods. 1 písm. f) sú tie ustanovenia, 
ktoré platia v užívateľskom podniku, a uvádza sa znenie, ktoré je v súlade 
s revidovanými definíciami. 

Článok 4 ods. 2: nadväzuje na zmenený a doplnený návrh č. 34. Keďže však Rada 
nepovažovala za potrebné, aby sa zopakoval účinok zákazu uvedeného v článku 4 
ods. 1, alebo za vhodné, aby sa stanovil konečný výsledok preskúmania, už sa v ňom 
neuvádza, že členské štáty podliehajú povinnosti zrušiť akékoľvek obmedzenia alebo 
zákazy, ktoré už nie sú odôvodnené. 

                                                 
7 Pozri tiež ods. 9 uznesenia EP zo 17. júla 2007 o modernizácii pracovného práva s cieľom čeliť výzvam 

21. storočia. 
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Článok 4 ods. 3: nadväzuje na zmenu a doplnenie č. 34 (umožňuje sa v ňom 
sociálnym partnerom preskúmať obmedzenia alebo zákazy stanovené v kolektívnych 
zmluvách). 

Článok 5 ods. 4: nadväzuje na zmenu a doplnenie č. 19 a 42 (odstránenie výnimky 
pre zmluvy nepresahujúce obdobie šesť týždňov, keďže zásada rovnakého 
zaobchádzania má pre pracovníkov agentúr nadobudnúť účinnosť od prvého dňa 
pridelenia bez akéhokoľvek všeobecného kvalifikačného obdobia uplatniteľného na 
krátkodobé zmluvy).  

Články 5 ods. 3 a 5 ods. 4: odrážajú zmysel zmien a doplnení č. 44 a č. 71 (v zásade 
prijatie toho, že na odlišnú vnútroštátnu prax v jednotlivých členských štátoch sa dá 
prihliadnuť poskytnutím priestoru pre dohodu medzi sociálnymi partnermi, ktorá by 
bola v súlade s vnútroštátnou praxou).  

Článok 5 ods. 5: zohľadňujú sa v ňom prvky zmien a doplnení č. 40, č. 71 a č. 86 
(prijatie prvkov súvisiacich s predchádzaním zneužívaniu, najmä pokiaľ ide 
o nadväzujúce pridelenia). 

Články 6 ods. 3 a 6 ods. 4: nadväzujú na zmenený a doplnený návrh a zmeny 
a doplnenia č. 48 a č. 49 s určitým preformulovaním v záujme presnosti a súladu 
s ostatnými zmenami a doplneniami. 

Článok 7: stanovuje sa v ňom, že členské štáty, ktoré využívajú alternatívu v článku 
7 ods. 2, pokiaľ ide o základ na výpočet limitu na založenie orgánov zastupujúcich 
pracovníkov v užívateľskom podniku, nie sú povinné vykonať ustanovenia článku 7 
ods. 1, pokiaľ ide o základ na založenie takýchto orgánov v agentúre dočasného 
zamestnávania.  

Článok 8: obsahuje osobitný odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie 
a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve. 

Článok 10: obsahuje nový odsek 1 týkajúci sa opatrení, ktoré by mali členské štáty 
prijať s cieľom zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich z uvedenej smernice 
zo strany agentúr dočasného zamestnávania a užívateľských podnikov.  

Článok 11: Rada sa domnieva, že členské štáty budú na vykonanie smernice 
potrebovať tri roky, zatiaľ čo v zmene a doplnení Európskeho parlamentu č. 53 
a v zmenenom a doplnenom návrhu Komisie sa stanovuje dvojročné vykonávacie 
obdobie. 

4. ZÁVER 

Malo by sa vo všeobecnosti zdôrazniť, že spoločná pozícia do značnej miery zdokonaľuje 
znenie pôvodného návrhu a reaguje na prianie Európskeho parlamentu zabezpečiť, aby zásada 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o základné pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania medzi pracovníkmi agentúr dočasného zamestnávania a pracovníkmi, ktorí 
boli prijatí do zamestnania priamo užívateľskými podnikmi, nadobudla účinnosť od prvého 
dňa ich pridelenia. Zákazy a obmedzenia týkajúce sa využitia práce sprostredkovanej 
agentúrami dočasného zamestnávania sa môžu zachovať iba po vykonaní uvedenej smernice, 
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a to za podmienky, že sú odôvodnené všeobecným záujmom. V tejto fáze akékoľvek 
pretrvávajúce zákazy alebo obmedzenia musia podliehať preskúmaniu a musí sa o nich podať 
správa Komisii. V záujme subsidiarity sa môže prihliadnuť na odlišnú vnútroštátnu prax, 
pokiaľ ide o podmienky na trhu práce a prax pracovných vzťahov v jednotlivých členských 
štátoch, a to tak, že sa na základe kolektívnej dohody alebo, za osobitných podmienok, 
na základe dohody medzi sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni poskytne priestor 
na výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania. 
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