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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1063/2009, ktorú predkladá Stanislav Kocúr (slovenský štátny občan) 
o finančných stratách spôsobených porušením zmluvy zo strany dvoch 
slovenských agentúr, ktoré organizovali nábor pracovníkov do Spojeného
kráľovstva

1. Zhrnutie petície

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby zasiahol u slovenských orgánov, aby
prijali sankčné opatrenia proti dvom slovenským pracovným agentúram, ktoré ponúkajú 
pracovné miesta Slovákom so záujmom o prácu najmä v Spojenom kráľovstve. Podľa 
predkladateľa petície slovenská pracovná agentúra Jobworld a agentúra 7 Stars Recruitment 
Ltd. nedodržali svoje sľuby, čím spôsobili závažné finančné straty mnohým slovenským 
pracovníkom. Predkladateľ petície vysvetľuje, že pracovné zmluvy boli pracovníkom 
predložené až po príchode do Spojeného kráľovstva a nezodpovedali tomu, čo im uvedené 
agentúry ponúkali na Slovensku. Predkladateľ petície uvádza pracovný čas za týždeň (menej, 
ako bolo sľúbené) a značné dodatočné náklady spojené s ubytovaním a dopravou či 
záručnými zálohami za predčasné podanie výpovede. Odhaduje stratu na osobu vo výške 
približne 1 000 GBP a vyjadruje nespokojnosť s reakciou oboch agentúr na žiadosti 
o odškodnenie, ktoré pracovníci predložili.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. januára 2010. Parlament požiadal Komisiu o
poskytnutie informácií v súlade s článkom 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie, doručená 22. januára 2010

Predkladateľ petície sa sťažuje na údajné podvodné správanie dvoch slovenských pracovných
agentúr, ktoré tvrdili, že sprostredkujú prácu v Spojenom kráľovstve. Uchádzači na základe 
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ponuky zamestnania uhradili agentúre na Slovensku administratívny poplatok vo výške 
350 EUR a cenu letenky do Spojeného kráľovstva, kde sa stretli s ďalšou agentúrou, ktorá si 
za sprostredkovanie zamestnania účtovala 85 GBP. Po príchode do Spojeného kráľovstva boli 
spísané a podpísané zmluvy v angličtine, ktorým mnohí z uchádzačov zjavne nerozumeli.
Ďalej museli uhradiť zálohu vo výške 125 GBP za ubytovanie a vždy dva týždne vopred 
zaplatiť dodatočnú sumu na ubytovanie vo výške 45 GBP za týždeň. Navyše si hradili 
cestovné do zamestnania vo výške 5 GBP denne. Predkladateľ petície uvádza, že zmluva so 
slovenskou agentúrou obsahovala doložku, podľa ktorej bola slovenská agentúra povinná 
informovať predkladateľa petície a osoby, ktoré zastupuje, o všetkých aspektoch práce 
a cestovania. Okrem uvedených neočakávaných výdavkov ani pracovné podmienky 
nezodpovedali pracovným podmienkam dohodnutým v pracovných zmluvách so slovenskými 
agentúrami: nebol dodržaný pracovný čas zaručený slovenskou agentúrou – 40 hodín za 
týždeň s hodinovou mzdou 5,73 GBP. V zmluve sa ďalej uvádzalo, že pôjde o pracovné 
miesta v sklade, v skutočnosti osoby pracovali ako pomocní zamestnanci v závodoch na 
spracovanie mäsa a niektorí dokonca museli čistiť toalety. 

Súvislosti, podvodné správanie a sťažnosti predkladateľa petície na uvedenie do omylu majú 
pôvod v ponuke zamestnania propagovanej na Slovensku, ktorá, zdá sa, nezodpovedá 
pracovným zmluvám predloženým po príchode do Spojeného kráľovstva či pracovným 
podmienkam stanoveným v pracovných zmluvách so slovenskými agentúrami. Na prvý 
pohľad sa zdá, že ide o konflikt dvoch súkromných strán.
Z dôvodu nedostatku postačujúcich faktických informácií, a to konkrétne pokiaľ ide 
o zmluvné hľadiská opísanej situácie, je však ťažké, ak nie nemožné, vypracovať právne 
hodnotenie obvinení či overiť sťažnosti na uvedenie do omylu. Napríklad sa doteraz 
nevysvetlil presný charakter ponúk (ktoré sa uvádzajú aj ako zmluvy) na Slovensku, ani to, či 
šlo výlučne o ponuky alebo o pracovné zmluvy, príp. zmluvy o sprostredkovaní zamestnania. 
V tejto súvislosti treba takisto uviesť, že pracovno-právne predpisy a predpisy týkajúce sa 
porušenia zmluvy sú predovšetkým záležitosťou vnútroštátneho práva jednotlivých členských 
štátov.
Navyše nie je možné určiť, či podpísanie zmluvy v Spojenom kráľovstve spĺňalo alebo 
nespĺňalo požiadavky smernice 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa 
informovať zamestnancov o podmienkach týkajúcich sa zmluvy alebo pracovno-právneho
vzťahu1. Okrem toho situácia, ktorá sa pravdepodobne začala ako vyslanie zamestnancov 
slovenskou pracovnou agentúrou do Spojeného kráľovstva v rámci poskytovania služieb,
mohla v skutočnosti predstavovať krátkodobú migráciu pracovníkov, ktorú treba skúmať 
v rámci právnych predpisov zaručujúcich voľný pohyb pracovníkov.

Z dôvodu nedostatku informácií o skutočnej a zmluvnej situácii nie je možné podozrenia 
a sťažnosti predkladateľa petície o uvedení do omylu presvedčivo zhodnotiť.

V každom prípade sa však uvedené skutočnosti týkajú porušenia ponúk/zmluvy (zmlúv) 
medzi dvoma súkromnými stranami. Komisia nemôže v takýchto prípadoch zasahovať; tieto 
spory musia riešiť príslušné orgány jednotlivých členských štátov. Predkladateľ petície teda 
musí požiadať o právne poradenstvo v Spojenom kráľovstve alebo na Slovensku.

                                               
1 Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32 – 35.
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Pre informáciu, nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, 
uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach poskytuje základný rámec 
pre cezhraničné konania v Európskej únii a určuje, ktoré súdy majú právomoc v konkrétnych 
veciach. Základným pravidlom je, že príslušné sú súdy v tom členskom štáte, v ktorom má 
žalovaný bydlisko. V prípade pracovnoprávnych sporov môže zamestnanec žalovať svojho 
zamestnávateľa buď v členskom štáte, v ktorom má zamestnávateľ bydlisko, alebo 
v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva práca.


