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SHRNUTÍ - VĚC C-14/04

Shrnutí rozsudku
1. Sociální politika - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Směrnice 93/104
o některých aspektech úpravy pracovní doby - Pracovní doba - Pojem - Pracovníci
některých sociálních a zdravotnicko-sociálních zařízení - Vnitrostátní právní úprava,
která pro období nečinnosti stanoví systém rovnocennosti s poměrným vážením Nepřípustnost
(Směrnice Rady 93/104)
2, Sociální politika - Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků - Směrnice 93/104
o některých aspektech úpravy pracovní doby - Příznivější vnitrostátní ustanovení - Limity
nebo maximální délky, které mají sloužit k ověření souladu se směrnicí
(Směrnice Rady 93/104, či. 15)

1.

Směrnice Rady 93/104/ES o některých
aspektech úpravy pracovní doby musí
být vykládána v tom smyslu, že brání
právní úpravě členského státu, která,
pokud jde o pohotovostní službu vyko
návanou pracovníky některých sociál
ních a zdravotnicko-sociálních zařízení
v režimu fyzické přítomnosti na praco
višti, stanoví pro potřeby výpočtu sku
tečné pracovní doby systém rovnocen
nosti, který sestává z použití mecha
nismu vážení s paušálními koeficienty
určeného k zohlednění existence období
nečinnosti v průběhu pohotovostní
služby, pokud není zajištěno dodržení
veškerých minimálních požadavků sta
novených uvedenou směrnicí s cílem
účinně chránit bezpečnost a zdraví pra
covníků.
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V tomto ohledu totiž kvalifikace doby
přítomnosti zaměstnance na pracovišti
jako pracovní doby ve smyslu směrnice
93/104 nemůže záviset na intenzitě
činnosti pracovníka, ale vyplývá
výhradně z jeho povinnosti být
k dispozici svému zaměstnavateli.

(viz body 58, 63 a výrok)
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2.

Článek 15 směrnice 93/104 o některých
aspektech úpravy pracovní doby,
výslovně povoluje použití nebo zavedení
příznivějších vnitrostátních ustanovení
na ochranu bezpečnosti a zdraví pracov
níků. Přitom v případě, že vnitrostátní
právní úprava stanoví, zejména pro
maximální týdenní pracovní dobu, maxi
mální délku, která je pro pracovníky
příznivější, jsou limity nebo maximální

délkami relevantními pro účely zjištění,
zda jsou dodržována ochranná pravidla
stanovená uvedenou směrnicí, výhradně
limity nebo maximální délky, které
stanoví uvedená směrnice.

(viz body 51, 63 a výrok)
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