
Vykonávacie predpisy pre určité ustanovenia dohody 
 
 

Článok 1: Rozsah pôsobnosti dohody 
 
K dátumu podpísania tejto dohody sú orgány uvedené v článku 1 tieto: 
 
- Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, 
- Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, 
- Európska environmentálna agentúra, 
- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, 
- Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, 
- Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
- Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, 
- Európska agentúra pre lieky, 
- Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, 
- Európsky policajný úrad, 
- Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie, 
- Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, 
- Európska agentúra pre obnovu, 
- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, 
- Európska námorná bezpečnostná agentúra, 
- Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, 
- Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií, 
- Eurojust. 
 
Zmluvné strany budú informované o každej zmene tohto zoznamu. 
 
 
Článok 7: Paušálny príspevok na cestovné výdavky 
 
Nárok na paušálny príspevok na cestovné výdavky vzniká, keď zmluvný konferenčný 
tlmočník, ktorého miesto podnikania je mimo miesta výkonu práce, musí cestovať v deň pred 
začatím prvého dňa zmluvného obdobia alebo sa môže vrátiť na svoje miesto podnikania až 
po polnoci v posledný deň zmluvného obdobia. 
 
Nárok na tento príspevok však nevzniká, ak zmluvný konferenčný tlmočník dostane za tento 
deň dennú odmenu (článok 6 dohody) z rozpočtu Spoločenstva. 

Keď má zmluvný konferenčný tlmočník dve po sebe nasledujúce zmluvy s dvomi inštitúciami 
na dvoch rôznych miestach výkonu práce, poskytne sa mu rovnaký plat, ako keby sa zmena 
miesta výkonu práce uskutočnila v rámci jednej inštitúcie.  
 
 
Článok 9: Diéty 
 
Vzdialenosť 60 km (miestna oblasť) je určená na základe oficiálnych údajov železníc 
o najkratšej železničnej trase. Nárok na dodatočné denné diéty vo výške denných diét vzniká 
vtedy, ak zmluvný konferenčný tlmočník nemôže opustiť miesto výkonu práce v posledný 
deň zmluvného obdobia. 



Ak zmluvný konferenčný tlmočník nemôže získať vopred zaplatené lístky od schválenej 
agentúry, vyplatia sa mu na jeho žiadosť diéty vopred. 
 
Ak zmluvný konferenčný tlmočník na mieste výkonu práce ochorie, diéty sa mu takisto 
vyplatia a uhradia sa výdavky za hotel. 
 
Inštitúcie uhradia kúpu vernostnej karty „hotel“ vo výške jej ceny. 
 
 
Článok 10: Náhrada cestovných výdavkov 
 
a) Na účely uplatňovania článku 10 dohody si zmluvný konferenčný tlmočník vyberie 

dopravný prostriedok resp. prostriedky na cestu tam a späť medzi jeho miestom 
podnikania a miestom výkonu práce. V prípade ciest presahujúcich 300 km má 
zmluvný konferenčný tlmočník právo cestovať lietadlom. Zmluvný konferenčný 
tlmočník určuje trasu a harmonogram svojich ciest na účely plnenia zmlúv uzavretých 
s jednou alebo viacerými inštitúciami, pričom náhrada cestovných výdavkov 
a prípadné príspevky sú okrem prípadov vyššej moci obmedzené na čo najpriamejšiu 
trasu a na dopravný prostriedok, ktorý je čo najviac nákladovo efektívny. 

 
b) Ak zmluvný konferenčný tlmočník môže získať vopred zaplatené lístky od schválenej 

agentúry (ďalej len „agentúra“), na náhradu cestovných výdavkov sa mu neposkytne 
žiadna záloha. V tomto prípade sa odmena (100 %) a diéty vyplatia do 5 pracovných 
dní od posledného dňa zmluvného obdobia. 

 
 Vo všetkých ostatných prípadoch sa po predložení žiadosti nahradia cestovné výdavky 

vopred (v súlade s ustanoveniami článku 10 dohody). 
 
c) Využitie služieb agentúry nie je povinné.  
 
d) Ak sa prijmú pre úradníkov a ostatných zamestnancov osobitné ustanovenia týkajúce 

sa zasadnutí mimo bežných pracovných miest inštitúcií, tie isté osobitné ustanovenia 
sa uplatňujú na zmluvných konferenčných tlmočníkov, ktorí pracujú v rovnakej 
skupine a majú svoje miesto podnikania v jednom z týchto pracovných miest. O týchto 
osobitných ustanoveniach budú informovaní čo najskôr a v každom prípade 
s dostatočným časovým predstihom. 

 
 
1.  Podmienky náhrady na základe predloženia dokladov o vzniknutých cestovných výdavkoch 
 
- Cesta lietadlom:  
a) vzdialenosť väčšia ako 300 km alebo menšia ako 300 km, ak celkové náklady na cestu 

lietadlom sú nižšie ako na cestu vlakom, na základe  čiastočne flexibilnej letenky 
IATA, ktorá je refundovateľná alebo vymeniteľná za poplatok – ak je harmonogram 
cesty zlučiteľný s požiadavkami zmluvy – vrátane letiskových poplatkov a  nákladov 
na cestu verejnou dopravou z letiska do centra mesta, pričom si tieto náklady 
nevyžadujú predloženie dokladov.  

 



 Pri predložení čiastočne flexibilnej letenky, ktorá je refundovateľná  a vymeniteľná za 
poplatok, sa zmluvnému konferenčnému tlmočníkovi poskytuje náhrada automaticky, 
bez dodatočných dokladov. 

 
Zmluvný konferenčný tlmočník si môže kúpiť letenku vyššej triedy v týchto 
prípadoch: 
i) keď sadzba za čiastočne flexibilnú letenku neexistuje, 
ii) keď sadzba za čiastočne flexibilnú letenku nie je k dispozícii z týchto 

dôvodov: 
- krátkodobá pracovná zmluva 
- zmena zmluvy a/alebo miesta výkonu práce 
- zmena programu a letu na žiadosť alebo so súhlasom útvaru. 

 
V tomto prípade sa  zmluvnému konferenčnému tlmočníkovi automaticky poskytuje 
náhrada za letenku vyššej triedy. Vo všetkých ostatných prípadoch zmluvný 
konferenčný tlmočník predkladá všetky doklady, ktoré odôvodňujú nárok na letenku 
vyššej triedy. 

 
b) Inštitúcie uhradia všetky výdavky vyplývajúce zo zmeny programu a/alebo zmluvy 

a/alebo zrušenia zmluvy, keď sú za ne zodpovedné, a takisto v prípade vyššej moci 
alebo ochorenia zmluvného konferenčného tlmočníka. Rovnako to je aj v prípade 
úmrtia alebo ochorenia blízkej osoby zmluvného konferenčného tlmočníka v súlade 
s podmienkami stanovenými pre úradníkov inštitúcií. 

 
c) V prípade letu dlhšieho ako štyri hodiny a mimo geografického územia Európy sa 

prepláca letenka triedy business class.  
 
d) Okružná letenka: sa prepláca až do výšky spiatočnej letenky medzi miestom 

podnikania a miestom výkonu práce. 
 
 
- Cesta vlakom: plná cena za 1. triedu, špeciálne vlaky a lôžkové vagóny (dvojlôžkové kupé). 
Inštitúcie uhradia kúpu predplatného na vlak vo výške jeho ceny. 
 
- Cesta vozidlom: na základe ceny cestovného vlakom podľa najkratšej trasy. 
 
 
2. Doklady 
 
a) Ako doklad sa uznáva: 
 
- letenka alebo  kontrolný ústrižok, alebo dôkaz o rezervácii a zaplatení elektronickej letenky 
a palubné vstupenky, 
 
- vlakový lístok v prípade výkonu práce pre inštitúcie, ktoré ho žiadajú od svojich úradníkov, 
alebo čestné vyhlásenie zmluvného konferenčného tlmočníka, že cestoval vlakom, ak podľa 
cestovných pravidiel cestujúci musí cestovný lístok odovzdať po ukončení cesty, 
 
- čestné vyhlásenie zmluvného konferenčného tlmočníka, že cestoval súkromným vozidlom; 
keď pri cestovaní vozidlom vzniká nárok na paušálnu náhradu cestovných výdavkov, 



zmluvný konferenčný tlmočník preukáže akýmkoľvek vhodným spôsobom, že vozidlom 
cestoval, 
 
- všeobecne akýkoľvek doklad žiadaný od úradníka alebo iného zamestnanca inštitúcie, pre 
ktorú konferenčný tlmočník pracuje. 
 
b) Doklady majú obsahovať nasledujúce údaje: 
 
- názov dopravcu, 
 
- dátum vydania a uplynutia platnosti cestovného lístka spolu s údajom o cene a peňažnej 
mene, v ktorej bol vyhotovený, 
 
- údaj o mieste výkonu práce, ktoré je miestom príchodu pred začatím zmluvy a zároveň 
miestom odchodu po ukončení zmluvy, 
 
- v prípade potreby meno zmluvného konferenčného tlmočníka. 
 
 
Článok 12: Cestovanie na veľkú vzdialenosť a náročné služobné cesty 

1. Cestovanie na veľkú vzdialenosť 

a) V prípade Parlamentu a Komisie 

Ak sa v rámci cestovania vyskytuje časový posun o viac ako štyri hodiny a/alebo presun 
na druhú pologuľu, zmluvnému konferenčnému tlmočníkovi sa poskytne jeden deň 
odpočinku v mieste služobnej cesty pred začiatkom oficiálneho zmluvného obdobia.  

V prípade, že je zmluvný konferenčný tlmočník zmluvne viazaný nasledujúci deň po 
návrate zo služobnej cesty na veľkú vzdialenosť, nepridelí sa na výkon práce na zasadnutí. 

Ak však zmluvný konferenčný tlmočník nie je zmluvne viazaný v uvedený deň, dostane 
vyrovnávací paušálny príspevok (článok 7a dohody). 

b) V prípade Súdneho dvora 

Neuplatňuje sa. 
 
 
2. Náročné služobné cesty 

a) V prípade Komisie 

Keď počas služobnej cesty s viacerými presunmi je počas jedného dňa viac ako 12 hodín 
on duty, zmluvný konferenčný tlmočník dostane vyrovnanie. Toto vyrovnanie zodpovedá 
vyrovnávaciemu paušálnemu príspevku (článok 7a dohody) na deň obsahujúci viac ako 12 
hodín on duty. 

b) V prípade Parlamentu 



Ustanovenia uplatniteľné na stálych tlmočníkov sa uplatňujú mutatis mutandis1. 

c) V prípade Súdneho dvora 

Neuplatňuje sa. 
 
 
Článok 16: Nemocenské a úrazové poistenie 
 
Platby týkajúce sa poistenia hradí z 2/3 inštitúcia a z 1/3 zmluvný konferenčný tlmočník. 
 
 
Článok 18: Lehoty splatnosti 
 
V prípade nedodržania lehoty splatnosti ustanovenej v písmene a) zavineného inštitúciou, táto 
o tom bezodkladne informuje príslušnú profesijnú delegáciu. 
 
Lehota splatnosti sa počíta odo dňa, keď administratívny útvar prijal od zmluvného 
konferenčného tlmočníka požadované dokumenty. 
 
Úroky z omeškania sa riadia ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho 
vykonávacími predpismi. 
 
 
Článok 19: Revízia dohody a konzultácia 
 
Členovia delegácie, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s jednou z inštitúcií Európskej únie, sú 
oprávnení zúčastňovať sa na konzultáciách. 
 
 
Článok 20: Profesijné delegácie 
 
V súlade s platnou praxou sú členovia profesijnej delegácie počas zasadnutí medzi 
profesijnou delegáciou a príslušnou inštitúciou uvoľnení zo služby. 
 
To isté platí pre prípravu týchto zasadnutí, pričom časový rozvrh treba dohodnúť medzi 
príslušnými útvarmi a členmi delegácie.  
 
 
Článok 24: Pravidlá prideľovania tlmočníkov a zloženie tímov 

1. Zmluvní konferenční tlmočníci sú k dispozícii inštitúcii, pre ktorú boli prijatí, v čase, ktorý 
im oznámil prijímajúci útvar. V prípade, že im nebol čas oznámený, sú inštitúcii k dispozícii 
v prvý deň ich zmluvného obdobia od 9:00 hod.  

2. V prípade Komisie 

 a) v posledný deň zmluvného obdobia sú zmluvní konferenční tlmočníci, ktorí môžu 
prísť na svoje miesto podnikania pred polnocou po odchode z Bruselu najskôr o 19:30 

                                                 
1 V roku 2008 neexistujú takéto ustanovenia, ktoré by sa vzťahovali na stálych tlmočníkov. 



hod., uvoľnení 2 hodiny pred hodinou odletu posledného lietadla alebo 45 minút pred 
hodinou odchodu posledného vlaku, aj keď zasadnutie, na ktoré sú vyslaní, ďalej 
pokračuje;  

 b) v posledný deň zmluvného obdobia zmluvní konferenční tlmočníci, ktorých miesto 
podnikania sa nachádza v mieste výkonu práce, 

  1) sú uvoľnení najneskôr o 21:00 hod.; 

 2) môže sa na nich, ak o to požiadajú pred začatím zmluvného obdobia, uplatniť 
mutatis mutandis ods. 2 písm. a), aby mohli nasledujúci deň vykonávať svoje 
povinnosti na inom mieste. 

3. V prípade Súdneho dvora 

Pokiaľ z dôvodu problémov v rozvrhu Súdneho dvora odchod z Luxemburgu posledný 
deň zmluvného obdobia nemôže byť zabezpečený vzhľadom na odlety lietadiel alebo 
vlakov, zmluvný konferenčný tlmočník kúpi lístok alebo letenku, ktorý(-á) mu umožní 
opustiť Luxemburg nasledujúci deň po poslednom dni zmluvného obdobia. Vyplatí sa mu 
paušálna náhrada cestovných výdavkov, diéty a náhrada výdavkov za hotel alebo paušálna 
suma za ubytovanie.  

Zmluvný konferenčný tlmočník však môže so súhlasom Oddelenia pre plánovanie opustiť 
Luxemburg posledný deň zmluvného obdobia, ak mu dĺžka pojednávania, ku ktorému bol 
pridelený, umožňuje vrátiť sa pred polnocou na svoje miesto podnikania.  Súdny dvor 
uhradí akýkoľvek poplatok v súvislosti so zmenou lístku alebo letenky, ako aj prípadné 
poplatky za zrušenie hotelovej rezervácie. 

4. Zaručený voľný večer. V prípade Komisie: 

Komisia zavádza systém, ktorý umožňuje zmluvným konferenčným tlmočníkom zapísať 
sa do registra zaručených voľných večerov, ktorý vedie Oddelenie pre plánovanie. 
Oddelenie pre plánovanie vedie tento register tak, aby sa zmluvní konferenční tlmočníci 
mohli zapísať minimálne 2 týždne dopredu. Ak Oddelenie pre plánovanie zo služobných 
dôvodov nemôže vyhovieť žiadosti o zaručený voľný večer, zmluvný konferenčný 
tlmočník dostane odôvodnené odmietnutie najmenej jeden týždeň vopred.   

 
_____________________ 


