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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1028/2012, ktorú predkladá P. W. (Poľsko), o zmene smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej 
agentúrnej práci

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES 
z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci tvrdí, že spôsob, akým sa smernica 
uplatňuje v Spojenom kráľovstve, zamestnávateľom umožňuje, aby sa uchyľovali 
k podvodom, keďže im dáva možnosť, aby sa vyhli možnej povinnosti zmeniť dočasnú 
zmluvu so zamestnancom na trvalý pracovný pomer. Ak nechcú zamestnanci podľa 
predkladateľa petície prísť o prácu, musia sa s pracovnou agentúrou dohodnúť na uzavretí 
pracovnej zmluvy na 12 týždňov. V niektorých prípadoch môže zamestnanec s pracovnou 
zmluvou na 12 týždňov odpracovať v tom istom podniku, ale na inom oddelení, ďalších 
12 týždňov. Po uplynutí 12-týždňovej pracovnej doby by napokon zamestnanec mohol sám 
dať výpoveď a mohol by sa do toho istého podniku vrátiť po šiestich týždňoch s novou 
pracovnou zmluvou na 12 týždňov. Toto sú tri situácie, v ktorých sa zvyčajne nachádzajú 
zamestnanci, ak potrebujú prácu, a predkladateľ petície sa domnieva, že tento stav sa musí 
okamžite napraviť zmenou uvedenej smernice tak, aby sa odstránili takéto podvody, ktoré 
slúžia na poškodzovanie zamestnancov a bránia im v získaní plných práv, aké majú 
zamestnanci v trvalom pracovnom pomere.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície, ktorý je poľským občanom, sa sťažuje na spôsob, akým sa v Spojenom 
kráľovstve vykonáva smernica 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci.

Podľa predkladateľa petície transpozícia smernice o dočasnej agentúrnej práci v Spojenom
kráľovstve vyústila do situácie, v ktorej agentúry pre dočasnú prácu obchádzajú platné 
predpisy, aby nemuseli s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi zaobchádzať rovnako ako so 
zamestnancami v trvalom pracovnom pomere v užívateľskom podniku, do ktorého boli 
pridelení. 

Predkladateľ petície tvrdí, že v Spojenom kráľovstve sa najčastejšie vyskytujú tieto tri 
scenáre: 

 agentúrny pracovník je pridelený do spoločnosti len na 12 týždňov;

 agentúrny pracovník je pridelený do spoločnosti na 12 týždňov a potom presunutý na 
iné oddelenie na ďalších 12 týždňov, po ktorých sa jeho pracovný pomer končí; 

 agentúrny pracovník je pridelený do spoločnosti na 12 týždňov, potom podá výpoveď 
a po šiestich týždňoch bez práce je znovu pridelený na to isté oddelenie na 12 týždňov, 
po ktorých znovu podá výpoveď a tak ďalej. 

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby preskúmal smernicu o dočasnej 
agentúrnej práci a predpisy platné v Spojenom kráľovstve, a navrhuje v tejto súvislosti tri 
možnosti: 

  zrušiť 12-týždňovú lehotu oprávňujúcu na rovnaké zaobchádzanie, ktorá existuje 
v Spojenom kráľovstve, aby mali agentúrni pracovníci od prvého dňa pracovného 
pomeru nárok na rovnaké zaobchádzanie ako majú zamestnanci v trvalom pracovnom 
pomere;

  zmeniť právne predpisy Spojeného kráľovstva neriešením otázok, ktoré znamenajú 
vyššie náklady (rovnaká mzda, nárok na dovolenku atď.) a podľa predkladateľa 
petície vedú zamestnávateľov k obchádzaniu platných predpisov; 

 úplne zrušiť právne predpisy Spojeného kráľovstva.

Poznámky Komisie 

Komisia by rada zdôraznila, že predkladateľ petície netvrdí, že by britské právne predpisy či 
postupy predstavovali porušenie právnych predpisov EÚ. Predkladateľ petície sa 
v skutočnosti domnieva, že predpisy upravujúce dočasnú agentúrnu prácu v Spojenom 
kráľovstve sa obchádzajú. Žiada Európsky parlament, aby preskúmal smernicu o dočasnej 
agentúrnej práci a platné právne predpisy Spojeného kráľovstva, ktorými sa smernica 
transponovala. 

V súvislosti so smernicou 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci, ktorú prijal Európsky 
parlament a Rada na návrh Komisie, je potrebné upozorniť, že smernicu v súčasnosti skúma 
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Komisia, ktorá uverejní správu o jej uplatňovaní do konca roka 2013. V súlade s článkom 12 
smernice sa toto skúmanie vykonáva s cieľom navrhnúť v príslušných prípadoch potrebné 
zmeny. 

Pokiaľ ide o právne predpisy, ktorými sa smernica 2008/104/ES transponuje v Spojenom 
kráľovstve a na ktoré predkladateľ petície odkazuje ako na „predpisy“, smernica bola vo 
Veľkej Británii transponovaná nariadením o agentúrnych pracovníkoch z roku 2010. Rovnaké 
právne predpisy boli prijaté v Severnom Írsku v roku 2011. 

Komisia sa nemôže vyjadrovať k navrhovaným zmenám právnych predpisov, ktorými sa 
smernica vykonáva v Spojenom kráľovstve. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladateľ petície 
opakovane odkazuje na smernicu o dočasnej agentúrnej práci aj na nariadenie o agentúrnych 
pracovníkoch a spochybňuje spôsob, akým sa smernica v Spojenom kráľovstve vykonáva, by 
však Komisia rada zdôraznila, že situácia, ktorú opisuje predkladateľ v petícii, nie je 
v rozpore s ustanoveniami smernice. 

V článku 5 ods. 1 smernice 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci sa skutočne ustanovuje 
zásada rovnakého zaobchádzania, podľa ktorej musia byť základné pracovné podmienky 
a podmienky zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov (ku ktorým patrí mzda, ako 
aj trvanie pracovného času, práca nadčas, prestávky, čas na oddych, práca v noci, dovolenka 
a štátne sviatky) počas ich pridelenia do užívateľského podniku aspoň také, aké by sa 
uplatňovali, keby pracovníkov podnik priamo prijal na to isté pracovné miesto. V tom istom 
článku sa však ustanovuje možnosť, aby sa za prísnych podmienok uplatňovali rôzne 
výnimky zo zásady rovnakého zaobchádzania. Členské štáty, ktoré splnia podmienky 
stanovené v článku 5 ods. 4, najmä štáty, v ktorých neexistuje žiadny právny postup na 
vyhlásenie všeobecnej uplatniteľnosti kolektívnych zmlúv, sa môžu odchýliť od zásady 
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o základné pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania, a to vrátane uplatňovania lehoty oprávňujúcej na rovnaké zaobchádzanie. 

Spojené kráľovstvo spĺňa uvedené podmienky a skutočne využíva výnimku podľa článku 5 
ods. 4 smernice. Podľa nariadenia o agentúrnych pracovníkoch z roku 2010 majú agentúrni 
pracovníci nárok na úplne rovnaké zaobchádzanie ako zamestnanci v trvalom pracovnom 
pomere po ukončení 12-týždňovej oprávňujúcej lehoty na tej istej pracovnej pozícii u toho 
istého zamestnávateľa. 

V článku 5 ods. 1 nariadenia sa ustanovuje najmä, že „S prihliadnutím na článok 7 má 
agentúrny pracovník (A) nárok na rovnaké základné pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania, na aké by A mal nárok za vykonávanie rovnakej práce, keby ho zamestnal 
zamestnávateľ (...)“, pričom v článku 7 sa ustanovuje, že:

„(1) Článok 5 sa neuplatňuje, ak agentúrny pracovník neukončil oprávňujúce obdobie. 
(2) Na ukončenie oprávňujúceho obdobia musí agentúrny pracovník v rámci jedného alebo 
viacerých pridelení odpracovať na tej istej pozícii u toho istého zamestnávateľa 
12 nepretržitých kalendárnych týždňov.“ 

Nariadenie obsahuje podrobné ustanovenia o spôsobe výpočtu oprávňujúceho obdobia vrátane 
možných prerušení tohto obdobia a prípadov, keď sa začína odznova. 
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Členské štáty musia okrem toho v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice o dočasnej agentúrnej 
práci prijať vhodné opatrenia s cieľom zabrániť zneužívaniu pri uplatňovaní tohto článku 
a predovšetkým zabrániť nadväzujúcim prideleniam v snahe obísť ustanovenia tejto smernice. 
Platné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica v Spojenom kráľovstve, obsahujú 
také ustanovenia, aké smernica vyžaduje. Treba zdôrazniť, že nariadenie o agentúrnych 
pracovníkoch z roku 2010 bolo doplnené dôvodovým dokumentom (usmerneniami), ktorý 
vydalo Ministerstvo Spojeného kráľovstva pre podnikanie, inovácie a kvalifikácie v máji 
2011. V tomto dokumente sa v časti s názvom 12-týždňové pridelenia a ustanovenia proti 
obchádzaniu právnych predpisov uvádza: 

„Zamestnávateľ sa, samozrejme, môže rozhodnúť, že nezamestná agentúrneho pracovníka na 
dobu dlhšiu ako 12-týždňové oprávňujúce obdobie. Nič v tomto nariadení nebráni uvoľneniu 
agentúrneho pracovníka napríklad po 11 týždňoch, ani tomu, aby 12-týždňové pridelenia boli 
bežnou praxou niektorého zamestnávateľa. Zamestnávatelia a agentúry pre dočasnú prácu by 
však mali mať na zreteli ustanovenia proti obchádzaniu právnych predpisov, ktoré sa týkajú 
situácií, kde vzniká vzorec pridelení, ktorých zámerom je úmyselne zbaviť agentúrneho 
pracovníka jeho nárokov. 

Agentúrny pracovník napríklad absolvuje dve alebo viac pridelení u toho istého 
zamestnávateľa, u ktorého už predtým pracoval 12 týždňov s šesťtýždňovou prestávkou 
a potom ďalších 12 týždňov s ďalšou šesťtýždňovou prestávkou. Ak je potom tento agentúrny 
pracovník prijatý na tretie pridelenie, mohlo by sa to považovať za pokus vyhnúť sa 
ukončeniu oprávňujúceho obdobia, muselo by však byť zrejmé, že tento pokus bol úmyselný. 
V prípade sťažnosti by to bolo vecou pre tribunál.“ 

Z uvedených skutočností vyplýva, že zámerom praktík, na ktoré poukazuje predkladateľ 
petície, môže skutočne byť zbavenie agentúrnych pracovníkov v Spojenom kráľovstve plného 
nároku na rovnaké zaobchádzanie, v Spojenom kráľovstve však zároveň boli v súlade so 
smernicou o dočasnej agentúrnej práci zavedené opatrenia proti obchádzaniu právnych 
predpisov. 

Závery

Keďže predkladateľ petície netvrdí, že právne predpisy upravujúce dočasnú agentúrnu prácu 
v Spojenom kráľovstve alebo postupy verejných orgánov v tejto oblasti by boli v rozpore 
s právnymi predpismi EÚ, Komisia nemá v tomto prípade žiadnu právomoc zasiahnuť. 

Komisia v súlade s článkom 12 smernice 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci po 
konzultáciách s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na úrovni EÚ v súčasnosti skúma 
uplatňovanie tejto smernice s cieľom navrhnúť v príslušných prípadoch potrebné zmeny. 
Správa Komisie o tomto skúmaní sa má uverejniť najneskôr v decembri 2013. 


