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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0325/2012, ktorú predkladá Wolfgang Semrad, rakúsky štátny občan, 
o smernici o pracovnom čase

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že podľa smernice o pracovnom čase (smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie 
pracovného času) sú hodiny, ktoré odpracujú dobrovoľníci, súčasťou normálneho pracovného 
času. Podľa predkladateľa petície toto znamená, že po odpracovaní maximálneho počtu hodín 
by dobrovoľníci mali svoju prácu ukončiť. Predkladateľ petície uvádza, že to môže viesť 
k nehodám. Žiada o zmenu tejto smernice.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. júla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

V smernici o pracovnom čase sa stanovujú spoločné minimálne normy na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov vo všetkých členských štátoch vrátane maximálnej dĺžky 
pracovného času (maximálne 48 hodín týždenne vrátane nadčasov), minimálne denné 
a týždenné časy odpočinku a minimálnu dĺžku platenej dovolenky za kalendárny rok štyri 
týždne. 

Pokiaľ ide o otázku, či sa dobrovoľní hasiči považujú na účely smernice o pracovnom čase za 
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pracovníkov, treba poznamenať, že podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Isère1 má 
pojem „pracovník“ v zmysle smernice samostatný význam, ktorý je vlastný právu Únie. 
Zatiaľ čo však základnou črtou pracovného pomeru je, že „určitá osoba vykonáva po určitú 
dobu v prospech inej osoby a pod jej vedením činnosti, za ktoré poberá odmenu“, táto 
koncepcia sa musí vymedziť v súlade s objektívnymi kritériami, ktoré rozlišujú pracovný 
pomer z hľadiska práv a povinností zúčastnených osôb. Súd rozhodol, že v rámci kvalifikácie 
pojmu pracovník, ktorej vykonanie prislúcha vnútroštátnemu súdu, musí tento súd vychádzať 
z objektívnych kritérií a vykonať celkové posúdenie všetkých okolností veci, ktorá mu bola 
predložená, s prihliadnutím tak na povahu dotknutých činností, ako aj na vzťah medzi 
predmetnými stranami. To, či sa má dobrovoľný hasič považovať za pracovníka v zmysle 
smernice o pracovnom čase, teda závisí od pracovnej dohody podľa platného vnútroštátneho 
práva a praxe a vecných okolností.

Smernica o pracovnom čase v každom prípade poskytuje značnú pružnosť vyhovujúcu 
potrebám rozličných pracovných činností. Napríklad v prípade záchranných služieb sa za 
určitých podmienok môže čas odpočinku čiastočne alebo úplne odložiť a hlavné pravidlá 
smernice sa môžu v mimoriadnych núdzových situáciách dočasne pozastaviť. V článku 17 
ods. 2 a článku 17 ods. 3 písm. c) bode iii) smernice sa stanovuje, že sú možné výnimky 
z denných a týždenných časov odpočinku, ako aj pri určovaní referenčných období na výpočet 
priemerného týždenného pracovného času pracovníkov protipožiarnej a civilnej ochrany. 
V smernici o pracovnom čase sa preto nevyžaduje, aby hasiči ukončili svoju prácu hneď, ako 
dosiahnu maximálny počet odpracovaných hodín.

Napokon treba poznamenať, že v súčasnosti sa vykonáva podrobné posudzovanie vplyvu 
možnej revízie smernice o pracovnom čase, ktoré okrem iného poskytne príležitosť jasnejšie 
vymedziť situácie a pravidlá týkajúce sa pracovníkov pôsobiacich v niektorých špecifických 
oblastiach, ako je dobrovoľný hasičský zbor, s cieľom zachovať efektívne nepretržité 
záchranné služby.

Záver

To, či sa má dobrovoľný hasič považovať za pracovníka v zmysle smernice o pracovnom 
čase, závisí od pracovnej dohody podľa platného vnútroštátneho práva a praxe a vecných 
okolností.

Smernica o pracovnom čase ponecháva priestor na výnimky pre služby protipožiarnej 
a civilnej ochrany, ktoré umožňujú odloženie časov odpočinku. Smernica o pracovnom čase 
teda nevyžaduje, aby hasiči ukončili svoju prácu hneď, ako dosiahnu maximálny počet 
odpracovaných hodín. 

V súvislosti s prebiehajúcim posudzovaním vplyvu možnej revízie smernice Komisia 
dôsledne preskúma osobitnú situáciu dobrovoľných hasičov a bude hľadať spôsob, ako 
vhodne zachovať a posilniť pružnosť potrebnú pre organizáciu činností nepretržitých 
záchranných služieb.

                                               
1 Vec C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère proti Premier ministre a iní; Zb. s. I-09961.


