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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1133/2011, ktorú predkladá Alena Balgová, slovenská štátna občianska, 
spolu s 90 podpismi, o stratégii írskej spoločnosti Ballymena (O’Kane Poultry 
Moy Park) v oblasti ľudských zdrojov dotýkajúcej sa českých, slovenských, 
rumunských a poľských zamestnancov, so zreteľom na smernicu 91/533/EHS 
o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach 
vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície Alena Balgová (slovenská štátna občianska) podáva sťažnosť týkajúcu 
sa skutočnosti, že zamestnanci spoločnosti Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) boli 
retroaktívne informovaní o znížení odmeny za prácu nadčas za jeden rok. Okrem toho boli 
o tejto skutočnosti informovaní ústne bez toho, aby museli podpísať novú pracovnú zmluvu 
alebo nejaký dodatok k nej, čo je v rozpore s pravidlami spoločnosti. Predkladateľka petície 
vyhlasuje, že odborová organizácia BFAWU, ktorej je väčšina zamestnancov členom, ich len 
čiastočne informovala o tom, ako postupovať s cieľom získať späť ich odmenu za prácu 
nadčas za predchádzajúci rok. Zamestnanci vskutku priznávajú, že nie všetci z nich skutočne 
porozumeli tomu, čo im bolo oznámené zo strany spoločnosti alebo odborovej organizácie. 
Treba poznamenať, že kým spoločnosť nepožadovala znalosť anglického jazyka ako 
podmienku prijatia do zamestnania, dokonca poskytla pracovné zmluvy, ako aj pracovný 
poriadok spoločnosti v jazykoch týchto zamestnancov (poľštine, češtine, rumunčine atď.), 
takáto dôležitá informácia ani postup, ktorý nasledoval, neboli pretlmočené, ani preložené. 
Z tohto dôvodu väčšina zamestnancov dlhý čas nekonala, až kým sa k nim nedostali 
informácie o tom, že niektorým zamestnancom sa podarilo získať späť ich odmenu za prácu 
nadčas za daný rok. Predkladateľka petície vyhlasuje, že títo zamestnanci boli väčšinou Íri 
a niektorí z nich dokonca ani nepracovali nadčas. Predkladateľka petície tvrdí, že odborová 
organizácia neposkytla každému rovnaké poradenstvo, pričom väčšinou boli diskriminovaní 
zamestnanci, ktorí nie sú írskymi štátnymi občanmi.
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2. Prípustnosť

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

3. Odpoveď Komisie doručená 27. júna 2012

„V článku 2 ods.1 a 2 smernice 91/533/EHS1 sa ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný 
informovať zamestnanca o hlavných aspektoch zmluvy alebo pracovného vzťahu, pričom 
tieto informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje: 

‹‹….. (h) začiatočnú základnú čiastku, ďalšie zložky a výplatné termíny odmeny za prácu, 
na ktorú má zamestnanec nárok; 

(i) dĺžku normálneho pracovného dňa alebo týždňa zamestnanca; …..››

Uvedená smernica bola transponovaná do práva Severného Írska nariadením o právach 
zamestnancov (v Severnom Írsku) z roku 1996 (časť III o práve na prístup k informáciám 
o pracovných podmienkach).

V súlade s článkom 43 ods. 1 uvedeného nariadenia „môže zamestnanec v prípade, že mu 
zamestnávateľ neposkytne informácie uvedené v článku 33, 36 alebo 40, požiadať 
o postúpenie veci na pracovný súd, aby určil, ktoré pracovné podmienky mali byť zahrnuté 
medzi informáciami, aby boli splnené požiadavky príslušného článku“. 

Zákonnosť retroaktívneho zníženia nevyplatených odmien pracovníkom za prácu nadčas by 
sa mala posúdiť so zreteľom na uplatniteľné ustanovenia príslušného pracovného práva 
a na pracovné podmienky stanovené v jednotlivých pracovných zmluvách dotknutých 
zamestnancov.

Neexistuje však žiaden právny predpis EÚ upravujúci plácu2 (ani osobitnú otázku súvisiacu 
s retroaktívnym znížením nevyplatených odmien pracovníkom za prácu nadčas). 

Smernica 91/533/EHS ustanovuje len povinnosť informovať pracovníkov o ich pracovných 
podmienkach. Okrem toho sa v nej jasne stanovuje (článok 6), že sa nevzťahuje na 
vnútroštátne právne predpisy a prax, pokiaľ ide o dôkaz o existencii a obsahu pracovnej 
zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu.

Osobitné spory týkajúce sa zamestnania, ako je spor opísaný predkladateľkou petície, by sa 
mali preto predkladať príslušným národným orgánom, ktoré sú povolanejšie rozhodovať 
v takýchto veciach na základe uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov 
a so zreteľom na všetky vecné fakty vrátane podmienok stanovených v pracovných zmluvách 
dotknutých zamestnancov. 

                                               
1 Úplné znenie smernice je k dispozícii na stránke: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
2 V tejto súvislosti pozri článok 153 ods. 5 ZFEÚ.
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Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľov petície, aby Komisia zasiahla na základe údajného 
porušenia požiadaviek ustanovených v smernici 91/533/EHS, Komisia vyhlasuje, že aj keby 
táto smernica bola uplatniteľná v tejto veci, je v zásade na príslušných národných orgánoch 
vrátane súdov, aby v praxi uplatňovali predpisy transponujúce túto smernicu. 

Keďže smernica 91/533/EHS bola v Severnom Írsku transponovaná, ako sa uvádza vyššie, 
prekladatelia petície by mali predložiť akúkoľvek relevantnú sťažnosť príslušným orgánom, 
predovšetkým pracovnému súdu.

Komisia však v každom prípade upozorňuje, že v smernici 91/533/EHS sa jasne neustanovuje 
jazyk, v akom by mal zamestnávateľ poskytovať informácie stanovené v smernici 
zamestnancom. Ani žiadna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa takouto vecou 
nezaoberá. Smernica neukladá zamestnávateľom povinnosť poskytovať tieto informácie 
v inom jazyku než úradnom jazyku členského štátu, v ktorom dochádza k pracovnému 
vzťahu.

Záver

Predkladatelia petície by mali predložiť túto vec príslušným národným orgánom vrátane 
pracovného súdu.“


