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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 883/2011, ktorú predkladá skupina Motoristas da Patinter 
(Portugalsko), v mene Motoristas da Patinter (vodiči zamestnaní 
spoločnosťou Patinter), o údajných nezrovnalostiach týkajúcich sa vodičov 
vozidiel na prepravu tovaru zo strany ich zamestnávateľov

1. Zhrnutie obsahu petície

Motoristas da Patinter je názov skupiny vodičov v cestnej doprave, ktorí si želajú zostať 
v anonymite. Sťažujú si na svojho zamestnávateľa, spoločnosť Patinter Portuguesa de 
Automóveis Transportadora S.A. so sídlom v portugalskom meste Mangualde a uvádzajú, že 
sú nútení poskytovať dopravné služby pre uvedenú spoločnosť v Portugalsku aj v zahraničí, 
napriek tomu, že spoločnosť nedodržiava nutné podmienky vyplývajúce z právnych predpisov 
Európskej únie, a to predovšetkým pokiaľ ide o dobu odpočinku a odmeny, na ktoré údajne 
majú nárok. Tvrdia, že majú obavy z odvety zamestnávateľa, napríklad, že by mohli byť 
prepustení, a tým vysvetľujú aj skutočnosť, že sa v tejto veci neobrátili na vnútroštátne súdy. 
Žiadajú o pomoc inštitúcie Európskej únie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013.

Poznámky Komisie
Predpisy upravujúce čas jazdy, prestávky a dobu odpočinku vodičov sú stanovené v nariadení 
(ES) č.°561/20061. Ich cieľom je harmonizovať podmienky hospodárskej súťaže, zlepšiť 
                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých 
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pracovné podmienky a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Minimálne požiadavky na 
organizáciu pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave 
stanovuje smernica 2002/15/ES1.
Článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č.°561/2006 sa zakazuje odmeňovanie vodičov založené 
na výkone súvisiacom s najazdenou vzdialenosťou a/alebo množstvom dopraveného tovaru, 
ak by takáto odmena ohrozila bezpečnosť na cestách a/alebo podnietila nesúlad s týmto 
nariadením. Vnútroštátne orgány sú povinné zaistiť dodržiavanie týchto predpisov zo strany 
všetkých dotknutých vodičov a dopravných podnikov. 

Predkladatelia petície tvrdia, že spoločnosť vypláca príplatok ku mzde vo výške 0,06 EUR za 
najazdený kilometer. Je povinnosťou portugalských vnútroštátnych orgánov presadzovania 
práva, aby vykonali súhrnné kontroly v priestoroch uvedených spoločností s cieľom overiť, či 
spoločnosť dodržiava alebo nedodržiava príslušné predpisy Európskej únie. Ak orgány 
presadzovania práva počas kontrol zistia nezrovnalosti alebo nájdu dôkazy o odmeňovaní na 
základe najazdených kilometrov, ktoré by ohrozovalo bezpečnosť na cestách, mali by uložiť 
pokuty stanovené vo vnútroštátnom systéme pokút zriadenom v súlade s článkom 19 
nariadenia (ES) č. 561/2006. Treba upozorniť na to, že porušenie článku 10 sa podľa smernice 
2009/5/ES2 považuje za veľmi závažné porušenie.
Predkladatelia petície takisto kritizujú pracovnú schému spoločnosti a podmienky 
odmeňovania. Uvedené opatrenia ich údajne nútia, aby trávili dva a viac po sebe idúcich 
víkendov, ako aj štátne sviatky v cudzine, za čo nemajú nárok na odmenu, náhradné voľno ani 
diéty. 
V nariadení (ES) č. 561/2006 je síce uvedená povinnosť pravidelného týždenného odpočinku 
45 hodín minimálne každých štrnásť dní, nešpecifikuje sa však miesto čerpania odpočinku. 
V článku 8 tohto nariadenia sa stanovuje, že ak sa tak vodič rozhodne, môžu sa doby denného 
odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku mimo základne čerpať vo vozidle, 
pokiaľ je vybavené vhodnými zariadeniami na spanie a nie je v pohybe. Keďže týmto 
ustanovením nie je upravený pravidelný týždenný odpočinok, vyplýva z toho, že takýto 
odpočinok by sa nemal čerpať vo vozidle.  

V článku 4 smernice 2002/15/ES sa špecifikuje, že priemerná týždenná pracovná doba 
mobilného pracovníka nesmie prekročiť 48 hodín, pričom vodič neprekročí priemerný 
pracovný čas za týždeň počas štyroch mesiacov. V článku 3 ods. 1 sa dodáva, že „pracovná 
doba“ zahŕňa dobu, počas ktorej pracovníci „nemôžu voľne disponovať so svojím časom a je 
nutné, aby boli na svojom pracovisku pripravení prevziať normálnu prácu s určitými úlohami 
spojenými s ich službou... alebo podľa všeobecných podmienok dohodnutých medzi 
sociálnymi partnermi a/alebo podľa podmienok právnych predpisov členských štátov“. 
V súlade s článkom 3 písm. a) sa do pracovného času nepočítajú prestávky alebo doby 
odpočinku, ani časy pohotovosti (bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy členských 

                                                                                                                                                  
právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 
Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 
2006, s. 1).
1 Smernica 2002/15/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb 
vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).
2 Smernica Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 
a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2009. s. 45.
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štátov alebo dohody medzi sociálnymi partnermi). 
V článku 7 smernice 2002/15/ES sa takisto vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili 
poskytovanie náhrady vodičovi za nočnú prácu v súlade s národnými právnymi predpismi 
alebo dohodami medzi dvoma stranami v tomto odvetví, a to pod podmienkou, že takáto 
náhrada neohrozí bezpečnosť na cestách. Touto smernicou sa však neupravuje minimálna 
denná alebo týždenná doba odpočinku, ktorá je upravená nariadením (ES) č. 561/2006. 

Sadzby odmien sú podľa článku 153 ZFEÚ mimo rozsahu pôsobnosti pracovno-právnych 
predpisov Európskej únie, a preto o nich rozhodujú jednotlivé členské štáty EÚ.

Pokiaľ ide o oblasť zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci na úrovni Európskej únie, 
najdôležitejším predpisom je rámcová smernica 89/391/EHS1, ktorou sa stanovujú všeobecné 
zásady prevencie ohrozenia pri práci, bezpečnosti a ochrany zdravia, vylúčenia rizikových 
a úrazových faktorov, informovania, porád a školenia pracovníkov. Vyžaduje, aby 
zamestnávateľ zhodnotil všetky riziká týkajúce sa zdravia a bezpečnosti zamestnancov, prijal 
preventívne opatrenia a poskytol primeranú ochranu. Z posúdenia rizík potom v osobitných 
situáciách vyplynie, ktoré opatrenia je potrebné prijať. Táto smernica sa uplatňuje vo 
všetkých odvetviach činnosti.

Záver
Všetky členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy chránili práva 
stanovené v uvedených smerniciach Európskej únie v oblasti pracovného času a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Ak sa predkladatelia petície domnievajú, že ich zamestnávateľ 
porušuje predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, mali by sa obrátiť na 
príslušné vnútroštátne orgány. Tieto orgány môžu najlepšie preskúmať príslušnú vec 
a zohľadniť konkrétne faktické východiská a vnútroštátny právny kontext. 

                                               
1 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1)


