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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

....

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7

(7) Je nutné nalézt novou rovnováhu mezi 
ochranou zdraví a bezpečností pracovníků a 
potřebou větší pružnosti v úpravě pracovní 
doby, zejména co se týká pracovní 
pohotovosti a konkrétně doby nečinnosti 
v průběhu pracovní pohotovosti.

(7) Je nutné nalézt rovnováhu mezi prací a 
soukromým životem, zejména pro ženy, s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost pracovníků. 
Kromě toho by se mělo při poskytování větší 
pružnosti v úpravě pracovní doby přihlížet ke
skutečnosti, že dlouhá pracovní doba na 
jedné straně brání ženám v přístupu na trh 
práce a na straně druhé brání mužům více se 
podílet na domácích pracích. 

Odůvodnění

While the Commission indicated three criteria in the preambule  to be met, namely, high 
standard of protection of workers´ health and safety; give companies greater flexibility in 
managing working time and allow greater compatibility between work and family life, the 
latter is overlooked in this recital. The first and second criteria are contradictory, specially if 
the criterion regarding the  reconciliation of  family and working life is not  taken into 
account. Long working hours may cause health problems  as well as an obstacle to the 
conciliation of working  and private life, specially to women.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7A (nový)

(7a) Při posuzování charakteristických 
znaků pojmu „pracovní doba“ je podle 
precedenčního práva Evropského soudního 
dvora rozhodujícím faktorem požadavek být 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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přítomen na místě určeném zaměstnavatelem 
a být tomuto zaměstnavateli k dispozici za 
účelem poskytnout okamžitě v případě 
potřeby své služby.  

Odůvodnění

The Court rightly argues that a worker who is required to keep himself available to the 
employer at the place determined by the latter for the whole duration of periods of on-call 
duty, is subject to appreciably greater constraints than a worker on stand-by since the worker 
has to remain apart from the  family and social environment and has less freedom to manage 
the time during which the professional services are not required. Therefore, workers  under 
those conditions cannot be regarded as being at rest during the periods of on-call duty when 
they are not actually carrying on any professional activity.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9)  Zkušenosti získané při uplatňování 
čl. 22 odst. 1 ukazují, že naprosto 
individuální konečné rozhodnutí nebýt vázán 
článkem 6 této směrnice může způsobit 
problémy v otázce ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a také volného 
výběru pracovníka.

(9)  Zkušenosti získané při uplatňování 
čl. 22 odst. 1 ukazují, že naprosto 
individuální konečné rozhodnutí nebýt vázán 
článkem 6 této směrnice způsobuje
problémy a vedlo ke zneužití v otázce 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a 
také volného výběru pracovníka. Toto 
ustanovení o výjimkách by se tudíž nemělo  
dále uplatňovat.

Odůvodnění

The opt-out provision should be abolished as soon as possible since it is in flagrant 
contradiction to the objectives and provisions of the Directive and with the fundamental 
principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the principles of the 
Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time without limits poses a 
serious risk to workers' health and safety, as well as to the reconciliation of family and 
professional life.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 14

(14)  Tato směrnice respektuje základní 
práva a zásady uznané zejména Chartou 
základních práv Evropské unie. Cílem této 
směrnice je zejména zajistit plné 

(14) Tato směrnice respektuje základní 
práva a zásady uznané Chartou základních 
práv Evropské unie. Cílem této směrnice je 
zejména zajistit plné respektování práva na 
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respektování práva na rovné a spravedlivé 
pracovní podmínky (článek 31 Charty 
základních práv Evropské unie).

rovné a spravedlivé pracovní podmínky 
(článek 31 Charty) a práva sladit rodinný a 
profesionální život (článek 33 Charty).

Odůvodnění

Conciliation of family and working life is among the three criteria indicated by the Commission 
that should be met in all proposals in this area.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 2

Článek 2 a (Směrnice č. 2003/88(ES))

2. Doba nečinnosti v průběhu pracovní 
pohotovosti není považována za pracovní 
dobu, pokud však zákony členského státu, 
kolektivní smlouva nebo dohoda mezi 
sociálními partnery nestanoví v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
zvyklostmi jinak.
Období, ve kterém pracovník skutečně 
vykonává svoji činnost nebo své funkce 
v průběhu pracovní pohotovosti se vždy 
považuje za pracovní dobu.

2. Období, ve kterém pracovník skutečně 
vykonává svoji činnost nebo své funkce v 
průběhu pracovní doby, a doba nečinnosti v 
průběhu pracovní pohotovosti se vždy 
považují za pracovní dobu.

Odůvodnění

See justification to RECITAL 7 A NEW. In additon, the definition of working time concerns not 
only the health care sectors but other areas such as transport, media, water utilities, security 
services etc. Women constitute a significant proportion of workers affected by stand-by duties 
and overtime, which inevitably constitute an obstacle in order to reconcile family and working 
life

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 8

Článek 22 odstavec 1 (Směrnice č. 2003/88(ES))

1. Členské státy mají při dodržení obecných 
zásad ochrany bezpečnosti a zdraví
pracovníků možnost nepoužít článek 6. 

1. Členské státy zajistí, aby ode dne 
uvedeného v článku 4 této směrnice týdenní 
pracovní doba včetně přesčasů nepřekročila 
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Tato možnost však musí být výslovně 
uvedena v kolektivní smlouvě nebo 
v dohodě uzavřené mezi sociálními 
partnery na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni nebo v kolektivní smlouvě nebo 
dohodě uzavřené v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a/nebo národními 
zvyklostmi mezi sociálními partnery na 
odpovídající úrovni.
Tuto možnost je rovněž možné uplatnit na 
základě dohody mezi zaměstnavatelem a 
pracovníkem v případě, že žádná kolektivní 
smlouva není v platnosti a že v podniku 
nebo v dotyčném zařízení není žádné 
zastoupení zaměstnanců, které by v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 
národními zvyklostmi bylo oprávněno 
kolektivní smlouvu nebo smlouvu mezi 
sociálními partnery v této oblasti uzavřít.
1a. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 1, musejí v každém 
případě přijmout nezbytná opatření, aby:
a) žádný zaměstnavatel nevyžadoval, aby 
pracovník pracoval déle než 48 hodin 
v období sedmi dnů, vypočteném jako 
průměr pro referenční období uvedené 
v čl. 16 písm. b), bez předchozího 
písemného souhlasu pracovníka 
s vykonáváním takové práce. Doba 
platnosti takového souhlasu nemůže být 
delší než jeden rok a souhlas lze obnovit. 
Případný souhlas udělený při podpisu
samotné pracovní smlouvy nebo v průběhu 
zkušební doby je neplatný;
b) žádnému pracovníkovi nevznikla ze 
strany zaměstnavatele újma, protože 
nesouhlasí s takovou prací; 
c) žádný pracovník nepracoval více než 
šedesát pět hodin v průběhu jakéhokoli 
týdne, nestanoví-li kolektivní smlouva nebo 
dohoda uzavřená mezi sociálními partnery 
jinak;
d) zaměstnavatel vedl aktualizované 
záznamy o všech pracovnících, kteří 
vykonávají takovou práci, a o počtu 

48 hodin.



PA\557039CS.doc 7/7 PE 355.375v01-00

CS

skutečně odpracovaných hodin; 
e) tyto záznamy byly dány k dispozici 
příslušným orgánům, které mohou 
z důvodů spojených s bezpečností práce 
nebo ochranou zdraví pracovníků zakázat 
nebo omezit možnost překročení maximální 
týdenní pracovní doby; 
f) zaměstnavatel poskytl příslušným 
orgánům na jejich žádost informace o 
případech, kdy pracovníci dali souhlas 
k práci přesahující 48 hodin v období sedmi 
dnů, vypočteném jako průměr pro 
referenční období uvedené v čl. 16 písm. b), 
jakož i hodiny skutečně odpracované těmito 
pracovníky.

Odůvodnění

The opt-out provision contained in Article 22 should be abolished as soon as possible since it 
is in flagrant contradiction to the objectives and provisions of the Directive and to the 
fundamental principles of the protection of health and safety. In addition, it is against the 
principles of the Treaty and contradicts all the evidence that indicates that working time 
without limits poses a serious risk to workers' health and safety, as well as to the 
reconciliation of family and professional life, specially of women.
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