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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1629/2012, ktorú predkladá Csaba Gal, maďarský štátny občan, 
o údajnom porušení právnych predpisov EÚ zákonom č. LVIII z roku 2012 
o štátnych zamestnancoch

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície namieta proti zákonu č. LVIII z roku 2012 o štátnych zamestnancoch, 
ktorý nadobudol platnosť v júni 2012 a obsahuje ustanovenie (článok 8 ods. 1) v tom smere, 
že zamestnanec môže byť prepustený bez potreby odôvodnenia. Hoci ústavný súd rozhodol, 
že toto ustanovenie je neplatné od 31. mája 2011, jeho rozsudok sa neuplatňuje retroaktívne, 
v dôsledku čoho štátni zamestnanci prepustení pred týmto dátumom nemajú nárok na 
nápravu. Predkladateľ petície zastáva názor, že ich základné práva boli porušené a že len 
rozhodnutie Súdneho dvora EÚ môže túto vec napraviť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia preskúmala zlučiteľnosť zákona č. LVIII z roku 2012 o postavení vládnych 
úradníkov1 s právnymi predpismi Európskej únie po viacerých sťažnostiach, ako aj v rámci 
spojených vecí C-488/12 až C-491/12.

                                               
1

Podľa tohto zákona môže zamestnávateľ ukončiť pracovný vzťah vládnych úradníkov „bez akéhokoľvek 
odôvodnenia“.
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Neexistuje právny predpis Únie, ktorým sa výslovne upravujú podmienky individuálneho 
prepúšťania alebo sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť odôvodnenie alebo 
písomné oznámenie dôvodov na ukončenie pracovného pomeru. 

Je pravda, že v niektorých ustanoveniach EÚ sa zakazuje prepúšťanie na konkrétnom základe, 
ako v prípade diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti1, rodu2, rasy3, náboženského 
vyznania4 atď. V týchto ustanoveniach sa však len stanovujú všeobecné pravidlá a konkrétne 
sa nestanovujú podmienky alebo nezákonnosť prepustenia uskutočneného bez akéhokoľvek 
odôvodnenia, ako sa stanovuje v tomto spornom vnútroštátnom zákone.

Pokiaľ ide o údajné porušenie Charty základných práv Európskej únie, ustanovenia charty sú 
podľa jej článku 515 určené členským štátom výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. 
Keďže neexistuje osobitný právny predpis Únie v tejto oblasti, ako je uvedené vyššie, charta 
sa v tomto prípade nemôže uplatniť.

Európska komisia predložila svoje pripomienky so Súdnym dvorom EÚ, pokiaľ ide o veci C-
488/12 až C-491/12, v súlade s uvedeným na konci februára 2013.

Súdny dvor EÚ vydal 10. októbra 2013 rozhodnutie o uvedených veciach.

Rozhodol, že zjavne nemá právomoc rozhodnúť o otázkach, ktoré mu predložil maďarský 
odvolací súd (Debreceni munkaügyi bíróság). Súdny dvor konkrétne uviedol:

„14 Svojimi otázkami, s cieľom určiť, či má uplatniť v sporoch vo veci samej ustanovenia 
článku 8 ods. 1 písm. b) zákona z roku 2010 alebo v prípade pani Ványaiovej článku 17 
ods. 1 zákona z roku 1992, vnútroštátny súd v podstate žiada Súdny dvor, aby vyložil 
článok 30 charty.

15 V článku 51 ods. 1 charty sa stanovuje, že jej ustanovenia sú určené pre členské štáty 
výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. V článku 6 ods. 1 ZEÚ sa takisto ako 
v článku 51 ods. 2 charty spresňuje, že ustanovenia charty žiadnym spôsobom 
nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách.

16 V tejto veci treba zdôrazniť, že rozhodnutia vnútroštátneho súdu neobsahujú žiadne 
okolnosti, ktoré by umožňovali dospieť k názoru, že spory vo veci samej sa týkajú 
výkladu alebo uplatňovania iného predpisu Únie, než sú predpisy uvedené v charte. 
Tieto rozhodnutia totiž, napokon podobne ako písomné pripomienky predložené 
Súdnemu dvoru, vôbec nedokazujú, že konanie vo veci samej by sa malo týkať 
vnútroštátnych predpisov vykonávajúcich právo Únie v zmysle článku 51 ods. 1 charty.

17 Pokiaľ však právna situácia nepatrí do pôsobnosti práva Únie, Súdny dvor nemá 
právomoc o nej rozhodnúť a prípadne uvádzané ustanovenia charty nemôžu samy osebe 
túto právomoc založiť (pozri rozsudok z 26. februára 2013, Åkerberg Fransson, C-

                                               
1

Pozri nariadenie (EÚ) č. 492/2011, Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.
2

Pozri smernicu 2006/54/ES, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
3

Pozri smernicu 2000/43/ES, Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
4

Pozri smernicu 2000/78/ES, Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
5

Podľa článku 51 charty sú jej ustanovenia pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.
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617/10, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 22, ako aj uznesenie zo 6. júna 2013, 
Čolakova, C-14/13, bod 30).

18 V dôsledku toho Súdny dvor nemá právomoc rozhodnúť o otázkach, ktoré mu položil 
vnútroštátny súd (pozri najmä, analogicky, uznesenia z 1. marca 2011, Charty, C-
457/09, Zb. s. I-819, body 25 – 27, ako aj Čolakova, už uvedené, body 32 a 33).

19 Za týchto okolností treba konštatovať, na základe článku 53 ods. 2 rokovacieho 
poriadku, že Súdny dvor zjavne nemá právomoc rozhodnúť o otázkach, ktoré mu 
predložil Debreceni munkaügyi bíróság.“

Záver 

Po zohľadnení vyššie uvedeného sa konštatuje, že uvedené vnútroštátne ustanovenia 
neporušujú právo Únie za súčasného stavu. 


