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Ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje 
pracovné podmienky

Otcovská dovolenka, ochrana zdravia a bezpečnosti, spravodlivejšie pracovné zmluvy a 
odmeňovanie. Prinášame vám prehľad opatrení, ktorými chce EU zlepšiť životy 
pracujúcich ľudí.
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V EÚ dnes platia viaceré pravidlá, ktoré majú lepšie chrániť pracujúcich. Patrí sem napríklad 
ohraničenie pracovnej doby, pravidlá ohľadne čiastočných úväzkov, práva pracovníkov byť 
informovaní o dôležitých aspektoch ich zamestnania a vysielanie pracovníkov do zahraničia. 
Všetky tieto minimálne štandardy sú základnými kameňmi európskej sociálnej politiky.

Na ich tvorbe sa podieľajú oj odbory a zamestnanecké organizácia v rámci takzvaného 
sociálneho dialógu, kde majú možnosť prezentovať svoj pohľad na konkrétnu problematiku.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialna-europa-o-com-je-europska-socialna-politika


Pracovné pomienky
Dĺžka pracovnej doby
 
Právne predpisy EÚ o pracovnej dobe stanovujú, že pracovný týždeň nemôže trvať viac ako 48 
hodín a pracujúci má nárok na najmenej štyri týždne platenej dovolenky ročne. Tieto predpisy 
upravujú aj prácu v noci a prácu na smeny.

Ochrana nových foriem zamestnania
 
Európsky pracovný trh v posledných rokoch prekonal niekoľko zmien a to najmä kvôli 
digitalizácii, rozvoji nových technológií a rastúcej flexibilite. Tento vývoj priniesol i nové formy 
zamestnania - rôzne dočasné pozície a neštandardné pracovné miesta sú dnes čoraz častejšie.

S cieľom chrániť všetkých pracovníkov v EÚ a zlepšiť práva najzraniteľnejších zamestnancov s 
netypickými zmluvami prijali poslanci v roku 2019 nové pravidlá, ktorými sa zavádzajú 
minimálne práva na pracovné podmienky.

V právnych predpisoch sa stanovujú ochranné opatrenia:

obmedzenie dĺžky skúšobnej doby na šesť mesiacov• 
zavedenie bezplatnej povinnej odbornej prípravy a• 
zákaz reštriktívnych zmlúv• 

Poslanci EP v súčasnosti pracujú na smernici, ktorá má zlepšiť podmienky pre pracovníkov 
digitálnych platforiem, ako sú Uber a Volt. Cieľom navrhovaných pravidiel je správne určiť 
zamestnanecký status pracovníkov platforiem, aby boli chránené ich pracovné práva.  
 

Práca na diaľku / teleworking
 
Hoci práca z domu zvýšila efektívnosť a flexibilitu pre zamestnávateľov a zamestnancov, 
zároveň zmazala rozdiely medzi pracovným a súkromným životom. S cieľom zabezpečiť, aby 
rozšírené používanie digitálnych nástrojov neobmedzovalo práva zamestnancov, požaduje 
Parlament prijatie celoeurópskeho zákona, ktorý umožní zamestnancom odpojiť sa od práce 
mimo pracovného času bez následkov. Poslanci chcú tiež zaviesť minimálne štandardy pre 
prácu na diaľku.

Prečítajte si viac o tom, ako chce Parlament zabezpečiť, aby mali zamestnanci právo 
odpojiť sa od práce.

 

Článok

2 I 6SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=sk&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181018STO16583/lepsie-pracovne-podmienky-pre-vsetkych-ako-vyvazit-flexibilitu-a-istotu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181018STO16583/lepsie-pracovne-podmienky-pre-vsetkych-ako-vyvazit-flexibilitu-a-istotu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190404STO35070/nova-smernica-eu-posilni-prava-ludi-v-novych-formach-zamestnania-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210211STO97613/ako-chcu-poslanci-riesit-chudobu-pracujucich-ludi-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210211STO97613/ako-chcu-poslanci-riesit-chudobu-pracujucich-ludi-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230130IPR70206/digitalni-pracovnici-poslanci-su-pripraveni-rokovat-o-novom-zakone
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230130IPR70206/digitalni-pracovnici-poslanci-su-pripraveni-rokovat-o-novom-zakone
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210114IPR95618/parlament-pravo-odpojit-sa-od-prace-by-malo-byt-zakladnym-pravom-v-celej-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210114IPR95618/parlament-pravo-odpojit-sa-od-prace-by-malo-byt-zakladnym-pravom-v-celej-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210121STO96103/poslanci-chcu-v-celej-eu-garantovat-pravo-odpojit-sa-od-prace
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210121STO96103/poslanci-chcu-v-celej-eu-garantovat-pravo-odpojit-sa-od-prace


Minimálna mzda
 
V roku 2017 EÚ potvrdila svoj záväzok zabezpečiť spravodlivý príjem pre všetkých pracovníkov. 
V septembri 2022 europoslanci prijali prvé právne predpisy EÚ o primeranej minimálnej mzde.

Krajiny môžu na posúdenie primeranosti miezd používať rôzne metodiky - môžu napríklad 
porovnávať mzdy s národným spotrebiteľským košom tovarov a služieb alebo so široko 
používanými referenčnými hodnotami, ako je 60 % hrubej mediánovej mzdy alebo 50 % hrubej 
priemernej mzdy. Cieľom pravidiel je aj podpora kolektívneho vyjednávania a presadzovanie 
práv pracovníkov.

©AP Images/European Union-EP

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku
 
Európske právne predpisy stanovujú minimálne normy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 
Členské štáty však môžu uplatňovať aj prísnejšie opatrenia.

Základom ochrany pracovníkov je európska rámcová smernica, ktorá sa vzťahuje na takmer 
všetky odvetvia a definuje povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.

Európska legislatíva v tejto oblasti je pravidelne aktualizovaná v nadväznosti na nové výzvy. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210628STO07263/spravodlive-minimalne-mzdy-opatrenia-za-dostojne-zivotne-podmienky-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211


Príkladom sú napríklad pravidlá ochrany pred karcinogénmi a mutagénmi, kde sa pravidelne 
pridávajú nové látky, ktoré EÚ zakazuje alebo obmedzuje. V roku 2022 sa poslancom 
Európskeho parlamentu podarilo do najnovšej aktualizácie smernice zahrnúť látky, ktoré sú 
škodlivé pre reprodukčné zdravie.

V kontexte starnúcej populácie je potrebné pomáhať ľuďom s chronickými ochoreniami alebo 
postihnutím, aby sa mohli vracať do práce. Parlament v roku 2018 prijal uznesenie, kde 
navrhuje opatrenia, ktoré by mali návrat do práce po dlhodobej práceneschopnosti uľahčiť.

V júli 2022, po zaznamenanom náraste problémov s duševným zdravím v EÚ, Parlament vyzval 
inštitúcie a krajiny EÚ, aby uznali vysokú mieru problémov s duševným zdravím súvisiacich s 
prácou a našli spôsoby, ako pomôcť predchádzať týmto problémom.

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Práca verzus rodina a spravodlivé odmeňovanie
Jedným z cieľov Európskej únie je rovnosť mužov a žien. V roku 2019 parlament prijal súbor 
opatrení na spravodlivejšie delenie starostlivosti o deti. Tieto pravidlá umožnia rodičom a 
ľuďom, ktorí sa starajú o chorých príbuzných lepšie zladiť svoj pracovný a súkromný život.

Legislatíva zavádza právo na aspoň desať dní otcovskej dovolenky či právo pre každého z 
rodičov vybrať si do desiatich rokov dieťaťa minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky. Dva 
mesiace z toho sú neprenosné a platené.

Minimálne dĺžka materskej dovolenky v EÚ je 14 týždňov, s povinnou dĺžkou dvoch týždňov 
pred a/alebo po pôrode.

Parlament opakovane volá po rovnosti v odmeňovaní a znižovaní rozdielov v dôchodkoch 
mužov a žien.. Poslanci vyzvali EÚ, aby bojovala proti tzv. mobbingu a sexuálnemu 
obťažovaniu.

Nové pravidlá, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli v decembri 2022, prinútia spoločnosti 
zverejňovať informácie o odmeňovaní, čo by malo pracovníkom uľahčiť porovnávanie platov a 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171023STO86602/ochrana-zamestnancov-pre-karcinogenmi-europske-pravidla
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180830STO11344/ako-ulahcit-navrat-do-prace-po-dlhodobej-praceneschopnosti-video
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20220624STO33809/parlament-vyzyva-na-prijatie-opatreni-na-podporu-dusevneho-zdravia
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20220624STO33809/parlament-vyzyva-na-prijatie-opatreni-na-podporu-dusevneho-zdravia
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190712STO56961/ako-europsky-parlament-presadzuje-rodovu-rovnost-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180706STO07413/rovnovaha-medzi-pracovnym-a-sukromnym-zivotom
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200227STO73521/ako-odstranit-platove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami-video
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170609STO77059/europsky-parlament-chce-skoncovat-s-rozdielmi-v-dochodkoch-medzi-muzmi-a-zenami
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/gender-equality/20210923STO13419/co-robi-eu-proti-nasiliu-na-zenach
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/gender-equality/20210923STO13419/co-robi-eu-proti-nasiliu-na-zenach
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures


odhaliť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

 
Mobilita pracujúcich v rámci EÚ
 
Ľudia, ktorí sa presťahujú za prácou do inej krajiny EÚ, neprichádzajú o svoje sociálne výhody. 
Umožňuje im to koordinácia sociálneho zabezpečenia.

Od roku 2023 začne naplno fungovať Spoločný orgán práce 
(European Labour Authority) so sídlom v Bratislave. Jeho úlohou bude podporovať členské 
štáty pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti pracovnej mobility a koordinovať systémy 
sociálneho zabezpečenia.

Zamestnanci môžu byť svojimi spoločnosťami dočasne vyslaní do inej krajiny EÚ na 
vykonávanie konkrétnych úloh. V roku 2018 boli pravidlá EÚ o vysielaní pracovníkov 
prepracované s cieľom zabezpečiť zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom 
mieste.

S cieľom znížiť nezamestnanosť a pružnejšie reagovať na potreby pracovného trhu parlament v 
roku 2016 schválil reformu siete EURES. Ide o celeúnijnú databázu uchádzačov o prácu a 
voľných pracovných miest. Novela umožní ľahšie spárovanie ponúk s uchádzačmi.

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Sociálny dialóg
 
Sociálni partneri, ktorými sú odbory a organizácie zamestnávateľov, sa podieľajú na tvorbe 
európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti prostredníctvom tzv. sociálneho dialógu, 
konzultácií a stanovísk a môžu tiež vyjednávať rámcové dohody o konkrétnych otázkach. 
 
EÚ si tiež želá, aby sa zamestnanci podieľali na rozhodovaní svojich podnikov, a vytvorila 
všeobecný rámec pre práva zamestnancov na informácie a konzultácie. 
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/55/social-security-cover-in-other-eu-member-states
https://www.ela.europa.eu/sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171012STO85930/vysielanie-pracovnikov-v-eu-zakladne-fakty-a-reforma-pravidiel-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/58/social-dialogue
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/57/workers-right-to-information-consultation-and-participation


 
Pravidlá EÚ vyžadujú, aby v prípade hromadného prepúšťania zamestnávatelia rokovali so 
zástupcami zamestnancov. 
 
Na nadnárodnej úrovni zamestnancov zastupujú európske zamestnanecké rady. 
Prostredníctvom týchto orgánov sú zamestnanci informovaní o každom významnom rozhodnutí 
na úrovni EÚ, ktoré by mohlo ovplyvniť zamestnanosť alebo pracovné podmienky, a vedenie s 
nimi konzultuje. Poslanci EP chcú aktualizovať pravidlá s cieľom posilniť úlohu európskych 
zamestnaneckých rád.

 
Viac o sociálnych politikách EÚ

Čo robí EÚ proti nezamestnanosti• 
Ako EÚ pomáha mladým ľuďom nájsť si zamestnanie• 
Čo robí EÚ pre zdravie občanov: prehľad opatrení• 

Ďalšie informácie
Brífing: zdravotné a sociálne zabezpečenie
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230130IPR70210/european-works-councils-more-rights-and-participation-for-employees
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230130IPR70210/european-works-councils-more-rights-and-participation-for-employees
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

