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Georgi Pirinski A8-0172/2015 

Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a 

odrazování od ní 

 

Návrh rozhodnutí (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se zřizuje evropská 

platforma pro posílení spolupráce při 

předcházení nehlášené práci a odrazování 

od ní  

Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se zřizuje evropská 

platforma pro posílení spolupráce v oblasti 

řešení nehlášené práce  

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Článek 151 Smlouvy stanoví jako cíle 

v oblasti sociální politiky podporu 

zaměstnanosti a zlepšení životních a 

pracovních podmínek. Za účelem dosažení 

těchto cílů může Unie podporovat a 

doplňovat činnost členských států v oblasti 

zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 

(3) Článek 151 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU) stanoví jako cíle 

v oblasti sociální politiky podporu 

zaměstnanosti a zlepšení životních a 

pracovních podmínek. Za účelem dosažení 

těchto cílů může Unie podporovat a 

doplňovat činnost členských států v oblasti 
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pracovních podmínek, zapojení osob 

vyloučených z trhu práce a boje proti 

sociálnímu vyloučení.  

zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 

pracovních podmínek, zapojení osob 

vyloučených z trhu práce a boje proti 

sociálnímu vyloučení, a zároveň vyloučit 

harmonizaci vnitrostátních právních 

předpisů a nařízení. V souladu s čl. 153 

odst. 2 SFEU však Unie může přijmout 

opatření, jejichž cílem je podpořit 

spolupráci mezi členskými státy.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Evropský parlament uvítal ve svém 

usnesení „Účinné inspekce práce jako 

strategie na zlepšení pracovních podmínek 

v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření 

evropské platformy a vyzval k posílené 

spolupráci na úrovni EU za účelem boje 

proti nehlášené práci27. 

(4) Evropský parlament uvítal ve svém 

usnesení ze dne 14. ledna 2014 s názvem 

„Účinné inspekce práce jako strategie na 

zlepšení pracovních podmínek v Evropě“27 

iniciativu Komise na vytvoření evropské 

platformy a vyzval k posílené spolupráci 

na úrovni Unie za účelem řešení 

problematiky nehlášené práce, která 

poškozuje hospodářství Unie, vede k 

nekalé hospodářské soutěži a narušení 

trhu, ohrožuje finanční udržitelnost 

sociálních modelů v Unii a má za 

následek rostoucí nedostatek sociální a 

pracovněprávní ochrany pracovníků. 

Evropská platforma (dále jen 

„platforma“) by měla za tímto účelem 

posílit výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů, poskytovat aktuální, objektivní, 

spolehlivé a srovnatelné informace, posílit 

přeshraniční spolupráci, identifikovat 

podniky s fiktivním sídlem typu „poštovní 

schránky“ a vést záznamy o takových 

podnicích a obdobných operacích. 

__________________ _________________ 

27 Usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích 

práce jako strategii na zlepšení 

pracovních podmínek v Evropě 

(2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popup

s/ficheprocedure.do?lang=en&reference=

27Přijaté texty, P7_TA(2014)0012 (dosud 

nezveřejněno v Úředním věstníku)  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
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2013/2112(INI) 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Zřízením platformy by neměla být 

dotčena pravomoc a/nebo závazky 

členských států, pokud jde o řešení 

problematiky nehlášené práce, jakož i 

závazků vyplývajících z Úmluvy MOP č. 

81. Členské státy a jejich donucovací 

orgány hrají klíčovou roli při účinném 

předcházení nehlášené práci, jejím 

sledování a sankcionování. Činnost 

platformy by proto neměla bránit 

členským státům v provádění důsledných 

kontrol či jiných činností v souvislosti 

s bojem proti stínové ekonomice, ale měla 

by podporovat opatření zaměřená na 

podporu a prosazování hlášené práce a na 

potírání podvodů v oblasti sociálního 

zabezpečení.  

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Na evropské úrovni je nehlášená práce 

definována jako „jakákoliv placená 

činnost, která je zákonná, pokud jde o její 

povahu, avšak není ohlášená orgánům 

veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům 

v systému regulace členských států“28, a 

tím vylučuje veškerou nezákonnou činnost.  

(5) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze 

dne 24. října 2007 s názvem: 

„Zintenzivnění boje proti nehlášené 

práci“, je nehlášená práce vymezena na 

unijní úrovni jako „jakákoliv placená 

činnost, která je zákonná, pokud jde o její 

povahu, avšak není ohlášená orgánům 

veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům 

v systému regulace členských států“, a tím 

vylučuje veškerou nezákonnou činnost. 

Tato definice by měla být aktualizována, 

aby odrážela nejnovější vývoj na trhu 

práce. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
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_________________  

28 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje 

proti nehlášené práci“, KOM(2007) 628 

ze dne 24. října 2007 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Definice nehlášené práce, stejně jako 

vnitrostátní právní předpisy se v 

jednotlivých členských státech liší. 

Nehlášená práce může mít dále řadu 

podob daných hospodářskými, správními, 

finančními a sociálními okolnostmi, což 

znesnadňuje kvantifikativní vymezení 

tohoto problému na unijní úrovni. 

Nehlášená práce má také velmi 

různorodou podobu v závislosti na povaze 

a typu práce a dotčeném pracovníkovi. 

Zvláště problematická je v této souvislosti 

nehlášená práce v domácnosti, kterou 

vykonávají zejména ženy, neboť se jedná 

o individualizovanou činnost, která je 

svou podstatou nezjistitelná. Opatření 

usilující o řešení problematiky nehlášené 

práce by měla být koncipována tak, aby 

takové rozdíly zohledňovala. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Posílená spolupráce v oblasti řešení 

problematiky nehlášené práce by měla 

přispět ke stejným podmínkám pro 

všechny a přinést výhody hospodářským 

subjektům, které se neuchylují k 

nehlášené práci. Oblast působnosti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML
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platformy by měla bez rozdílu pokrývat 

všechny stávající podoby nehlášené práce 

s cílem vyvést Unii ze stínové ekonomiky, 

vytvářet kvalitní a udržitelná pracovní 

místa, podnítit hospodářskou obnovu a 

naplnit unijní cíle týkající se 

zaměstnanosti a sociální oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5c) Rozsah nehlášeného hospodářství je 

značný, neboť představuje více než 18 % 

HDP Unie. Jeho velikost se však v 

závislosti na členských státech významně 

liší, a to v rozsahu méně než 8 % HDP až 

po více než 30 % HDP. Podle nadace 

Eurofound existuje v Unii rovněž zjevné 

rozdělení sever – jih a východ – západ1a. 

 __________________ 

 1a Zpráva nadace Eurofound o boji proti 

nehlášené práci v 27 členských státech 

Evropské unie a v Norsku (2013). 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) S nehlášenou prací je často spojováno 

zneužívání statutu osob samostatně 

výdělečně činných, ať už na vnitrostátní 

úrovni nebo v přeshraničním kontextu. 

K nepravé samostatné výdělečné činnosti 

dochází v případě, že osoba je označována 

jako osoba samostatně výdělečně činná, ale 

splňuje podmínky, jež jsou typické pro 

zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení 

některých právních nebo daňových 

povinností. Nepravá samostatná výdělečná 

(6) Kromě nehlášené práce by se 

platforma měla zabývat falešně hlášenou 
prací, což označuje placenou činnost, 

která je zákonná, pokud jde o její povahu, 

avšak není správně ohlášena orgánům 

veřejné moci. Zvláštní formou nehlášené 

práce je zneužívání statusu osob 

samostatně výdělečně činných, ať už na 

vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním 

kontextu. K nepravé samostatné výdělečné 

činnosti dochází v případě, že osoba je 
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činnost je tak falešně hlášenou prací a měla 

by spadat do působnosti platformy.  

označována jako osoba samostatně 

výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež 

jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za 

účelem obcházení některých právních nebo 

daňových povinností. Nepravá samostatná 

výdělečná činnost je tudíž falešně hlášenou 

prací. Je však nutno uvést, že definice 

samostatné výdělečné činnosti a právní 

předpisy, které ji upravují, se v členských 

státech liší. Nepravá samostatná 

výdělečná činnost a nehlášená práce jsou 

hlavními činnostmi v šedé ekonomice. 

Platforma by proto měla řešit tento 

rozmáhající se jev nepravé samostatné 

výdělečné činnosti a nehlášené práce a 

měla by identifikovat hlavní rizika vzniku 

podvodů.  

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Podniky s fiktivním sídlem typu 

„poštovní schránky“ jsou podniky, které 

byly založeny s cílem využít mezer 

v právních předpisech, přičemž samy svým 

klientům žádné služby neposkytují. Slouží 

jako zástěrka pro služby, které poskytují 

jejich majitelé. Podniky s fiktivním sídlem 

typu „poštovní schránky“ by proto měly 

být považovány za náznak nehlášené 

práce a měly by spadat do oblasti 

působnosti platformy. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Vnitrostátní a přeshraniční 

nehlášená práce představují dvě odlišné 

formy nehlášené práce. Nehlášená práce 
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může přispívat k jevu, tzv. sociální 

dumping, včetně snížení mzdy v členských 

státech, v nichž jsou služby poskytovány. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6c) Nehlášená práce má vážné dopady na 

dotčené pracovníky, kteří jsou nuceni 

přijmout nejisté a často nebezpečné 

pracovní podmínky, mnohem nižší mzdy, 

závažná porušování pracovních práv a 

podstatně nižší ochranu v rámci 

pracovněprávních předpisů a právních 

předpisů v oblasti sociální ochrany, čímž 

přicházejí o odpovídající sociální dávky, 

důchodová práva, přístup ke zdravotní 

péči a také příležitosti k rozvoji kvalifikace 

či k celoživotnímu učení. V případě 

nezletilých je tento stav ještě závažnější.  

Odůvodnění 

Původní návrh Komise týkající se 7. bodu odůvodnění byl rozdělen do dvou bodů odůvodnění, 

6c a 7. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nehlášená práce má značný dopad na 

rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a 

příjmy sociálního zabezpečení. Má 

negativní dopady na zaměstnanost, 

produktivitu, dodržování norem v oblasti 

pracovních podmínek, rozvoj dovedností a 

celoživotní učení. Oslabuje finanční 

udržitelnost systémů sociální ochrany, 

připravuje pracovníky o odpovídající 

sociální dávky a má za následek nižší 

(7) Současně má nehlášená práce značný 

dopad na rozpočet, neboť snižuje daňové 

příjmy a příjmy sociálního zabezpečení, 

a tím oslabuje finanční udržitelnost 

systémů sociální ochrany. Kromě toho má 

nepříznivý dopad na zaměstnanost i 

produktivitu a vede k nekalé hospodářské 

soutěži, která narušuje trh a obecně 

poškozuje hospodářství. Platforma by se 

měla zejména zaměřit na skutečnost, že 
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nároky na důchod a menší přístup ke 

zdravotní péči.  

tento problém je obzvláště palčivě 

pociťován v případě malých a středních 

podniků, které tvoří většinu podniků Unie. 

Kromě toho může být přímým důsledkem 

nehlášené práce protiprávní čerpání 

sociálních dávek a sociální dumping.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Nehlášená práce má různé dopady na 

různé sociální skupiny. Zvláštní pozornost 

by měla být věnována nejvíce zranitelným 

skupinám, jako jsou migranti a ženy, 

které jsou často nadměrně zastoupeny v 

odvětvích zasažených nehlášenou prací. 

Vzhledem k tomu, že se pracovní 

podmínky a důvody, proč se 

zaměstnavatelé a pracovníci zapojují do 

nehlášené práce, v jednotlivých odvětvích 

a zemích liší, vyžaduje řešení tohoto 

problému širokou škálu specifických 

politických přístupů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Posílená spolupráce mezi členskými 

státy umožní nejen řešení tohoto 

problému z fiskálního hlediska, ale rovněž 

výměnu osvědčených postupů v oblasti 

sociální ochrany, jako jsou důchodová 

práva a přístup ke zdravotní péči, a to i 

v případě skupin nehlášených pracovníků, 

kteří jsou v obzvláště nejistém postavení 

nebo vykonávají práci, která ani není ve 

všech členských státech za nehlášenou 

považována, jako např. neformální péče 

o děti nebo péče o starší rodinné 
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příslušníky poskytovaná v rámci užší 

rodiny především ženami. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V členských státech bylo zavedeno 

široké spektrum politických přístupů a 

opatření k řešení nehlášené práce. Členské 

státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody 

a uskutečnily vícestranné projekty 

zaměřené na určité aspekty nehlášené 

práce. Platforma nebude bránit 

uplatňování dvoustranných dohod či 

ujednání týkajících se správní spolupráce.  

(8) V členských státech bylo zavedeno 

široké spektrum politických přístupů a 

opatření k řešení problematiky nehlášené 

práce, avšak často bez využití 

komplexního přístupu. Ve většině 

členských států i nadále převažuje využití 

odrazovacího přístupu, který se snaží 

dosáhnout souladu s předpisy skrze 

odhalování a trestání v případě 

porušování předpisů. Mnoho členských 

států již zavedlo účinná opatření k řešení 

nehlášené práce zejména v souvislosti se 

zneužíváním právních předpisů v oblasti 

pracovního trhu, daní a zaměstnanosti 

tím, že zajistily přísnější prosazování 

předpisů a důraznější sankce pro 

zaměstnavatele nehlášených pracovníků. 

Zásada, podle které má povinnost uhradit 

veškeré nezaplacené poplatky v oblasti 

sociálního zabezpečení a daní 

zaměstnavatel, jakož i hrozba následných 

kontrol a pokut, jež jasně převažují nad 

případnými zisky, představují významné 

odstrašující prvky, které zaměstnavatele 

odrazují před využíváním šedé ekonomiky. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) V několika posledních letech je 

rovněž zjevná snaha o uplatnění 

podpůrného přístupu, který podporuje a 

propaguje hlášenou práci. Interaktivní 



 

 

 PE576.004/ 10 

 CS 

databáze znalostí, vypracovaná např. 

Eurofoundem, by členským státům mohla 

v tomto ohledu pomoci najít nové 

přístupy.   
 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Členské státy rovněž uzavřely 

dvoustranné dohody a uskutečnily 

vícestranné projekty zaměřené na určité 

aspekty nehlášené práce. Platforma by 

měla tato opatření doplnit a měla by 

pomoci zlepšit uplatňování dvoustranných 

a vícestranných dohod či ujednání 

týkajících se správní spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh 19 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8c) Platforma by měla plně dodržovat 

Listinu základních práv Evropské unie, 

zejména její články 5, 15, 28 a 31, jakož i 

příslušné úmluvy a doporučení 

Mezinárodní organizace práce, zejména 

úmluvu č. 81 o inspekci práce v průmyslu 

a obchodě, úmluvu č. 189 o důstojné práci 

pracovníků v cizí domácnosti, úmluvu č. 

150 o správě práce: úkoly, oprávnění a 

organizace a doporučení č. 189 o 

pracovních vztazích, a jednat v souladu s 

nimi. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(9) Spolupráce na úrovni EU není zdaleka 

komplexní, a to ani z hlediska zapojení 

členských států, ani z hlediska řešených 

problémů. Neexistuje žádný formální 

mechanismus pro přeshraniční spolupráci 

mezi příslušnými orgány členských států k 

řešení problémů spojených s nehlášenou 

prací.  

(9) Úzká a účinná spolupráce na úrovni 

Unie není v současnosti zdaleka 

komplexní, a to ani z hlediska zapojení 

členských států, ani z hlediska řešených 

problémů. Neexistuje žádný formální 

mechanismus pro přeshraniční spolupráci 

mezi příslušnými orgány členských států k 

řešení problémů spojených s nehlášenou 

prací. Činnost platformy by měla vycházet 

z činnosti jiných subjektů a měla by 

příslušně využívat systém pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI). Kromě 

toho by měla zohledňovat rozdíly 

vnitrostátních právních předpisů 

upravujících oblast nehlášené práce a 

podporovat, je-li to nutné, poskytování 

odpovídajících zdrojů pro inspekce práce s 

cílem zlepšit přeshraniční prosazování.  

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Posílení spolupráce mezi členskými 

státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby 

se členským státům pomohlo účinněji a 

účelněji předcházet nehlášené práci a 

odrazovat od ní.  

(10) Posílení aktivní spolupráce mezi 

členskými státy na úrovni EU, která je 

v případě potřeby založena na vzájemné 

pomoci, transparentnosti a důvěrnosti, je 

nezbytné k tomu, aby se členským státům 

pomohlo účinněji a účelněji řešit 

problematiku nehlášené práce při 

souběžném respektování svobody 

poskytování služeb, volného pohybu 

pracovníků, zásady nediskriminace, práv 

pracovníků a acquis v sociální oblasti. 

Cílem takové posílené spolupráce by měla 

být podpora hlášené práce a to, aby 

nehlášená práce byla méně atraktivní 

volbou. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Vnitrostátní inspektoráty práce a 

další příslušné subjekty, především 

donucovací orgány, často vyžadují 

okamžitý přístup k údajům a informacím 

v držení zahraničních vnitrostátních 

orgánů. Účinná a rychlá výměna údajů je 

proto nezbytná k potírání nehlášené 

práce, přičemž je nutné zohlednit i 

význam ochrany údajů.  

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) Vnitrostátní systémy inspekce práce 

by měly být organizovány účinným 

způsobem a ke svému účinnému 

fungování a k provádění systematických a 

častých kontrol by měly mít k dispozici 

dostatečný počet kvalifikovaných 

zaměstnanců.  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Cílem platformy bude usnadnit 

výměnu osvědčených postupů a informací, 

poskytovat na úrovni EU rámec pro rozvoj 

odborných znalostí a analýzu a zlepšit 

operativní koordinaci akcí mezi různými 

vnitrostátními donucovacími orgány 

členských států. 

(11) Platforma by měla přispět k 

odstranění zneužívání zásady volného 

pohybu v důsledku nehlášené práce. Jejím 

cílem by proto mělo být usnadnit a zlepšit 

výměnu zkušeností, osvědčených postupů a 

informací a rozvíjet na unijní úrovni 

společný přístup, odborné znalosti a 

analýzu, které se zaměří i na nové a 

nastupující trendy pracovněprávních 

vztahů. Rovněž by měla rozšiřovat 

odborné znalosti díky vytvoření znalostní 

banky, zkoumat možnosti zlepšení výměny 
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údajů, doporučovat společná odborná 

školení a výměny mezi inspektoráty práce, 

podporovat účinné kontrolní mechanismy 

a přispívat ke zlepšení operativní 

koordinace akcí mezi různými 

vnitrostátními donucovacími orgány 

členských států. Platforma bude dále 

podporovat sdílení osvědčených postupů a 

informací.  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Platforma by měla na základě 

informací získaných při své činnosti 

příslušně navrhovat standardy a 

poskytovat poradenství ve věci rozvoje 

právních předpisů upravujících 

problematiku nehlášené práce a rozvíjet 

své schopnosti v roli poradce ohledně 

nezbytných politických opatření a 

nástrojů.  

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Identifikace, analýza a řešení 

praktických problémů týkajících se 

prosazování právních předpisů Unie v 

oblasti pracovních podmínek a sociální 

ochrany na pracovišti spadají převážně do 

pravomoci členských států a jejich 

vnitrostátních systémů inspekce práce. 

Vzhledem k tomu je nezbytná úzká a 

účinná spolupráce na unijní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  27 
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Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Platforma by měla využívat veškeré 

relevantní zdroje informací, zejména 

studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi 

členskými státy a projekty vícestranné 

spolupráce, a vytvářet součinnost mezi 

stávajícími nástroji a strukturami na úrovni 

EU za účelem dosažení co největšího 

odrazujícího nebo preventivního účinku 

těchto opatření. Operativní koordinace akcí 

členských států by mohla mít podobu 

společných školení, vzájemných hodnocení 

a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o 

nehlášené práci by mohly zvýšit evropské 

kampaně nebo společné strategie. 

(12) Platforma by měla využívat veškeré 

relevantní zdroje informací, zejména 

studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi 

členskými státy a projekty vícestranné 

spolupráce, a vytvářet součinnost mezi 

stávajícími nástroji a strukturami na úrovni 

EU za účelem dosažení co největšího 

odrazujícího nebo preventivního účinku 

těchto opatření. Operativní koordinace akcí 

členských států by mohla mít podobu 

společných školení, vzájemných hodnocení 

a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o 

nehlášené práci by mohly zvýšit evropské 

kampaně nebo společné strategie, které by 

rozvíjely politiky a strategie pro zvyšování 

povědomí o nehlášené práci, které již v 

různém stádiu pokročilosti v členských 

státech existují. Do platformy by se měly 

rovněž zapojit nevládní subjekty, neboť 

jsou významným zdrojem informací. Aby 

bylo možné vyvodit závěry pro budoucí 

politická opatření, měla by platforma 

přispět k posílení spolupráce mezi 

členskými státy, např. navrhováním 

doporučení ohledně inovačních přístupů k 

přeshraniční spolupráci a 

vyhodnocováním zkušeností s touto 

spoluprací.   

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Platforma by měla být více než 

pasivním subjektem pro mapování a 

hodnocení. Měla by se rovněž aktivně 

podílet na předcházení nehlášené práci 

prostřednictvím rozvoje praktických 

pokynů proti organizovaným formám 

a sítím nehlášené práce a tím, že bude 

patřičně informovat dotčené orgány 
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a aktéry. Platforma by měla za tímto 

účelem jednat o přístupech a doporučovat 

opatření a nástroje, které by mohly přispět 

k tomu, aby se účinněji zabránilo 

organizovaným formám a sítím nehlášené 

práce, které by tak byly lépe kontrolovány 

a důsledněji postihovány, přičemž by 

taková opatření a nástroje napomohly 

v lepším dodržování příslušných právních 

předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nehlášené práci se věnují zejména tři 

různé vnitrostátní donucovací orgány: 

inspektoráty práce, inspektoráty sociálního 

zabezpečení a daňové orgány. Zapojeny 

jsou v některých případech i migrační 

orgány a služby zaměstnanosti, celní 

orgány, policie, úřad veřejného žalobce a 

sociální partneři.  

(13) Řešení otázky nehlášené práce se 

často věnuje hned několik vnitrostátních 

donucovacích subjektů a aktérů, mezi něž 

patří inspektoráty práce, inspektoráty 

sociálního zabezpečení a instituce 

sociálního zabezpečení, inspektoráty pro 

kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a daňové orgány. Zapojeny jsou 

v některých případech i migrační orgány a 

služby zaměstnanosti, celní orgány, policie, 

úřad veřejného žalobce a sociální partneři.  

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Aby byla nehlášená práce řešena 

komplexně a úspěšně, musí být 

v členských státech provedena kombinace 

politik, jíž napomáhá strukturovaná 

spolupráce mezi příslušnými orgány. 

Spolupráce by měla zahrnovat veškeré 

vnitrostátní orgány, které mají vedoucí 

úlohu v předcházení nehlášené práci 

a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této 

oblasti činné.  

(14) Aby byla nehlášená práce řešena 

komplexně a úspěšně, měla by být 

v členských státech provedena kombinace 

politik, která by byla uzpůsobena 

potřebám jednotlivých členských států a 

která by vycházela ze strukturované 
spolupráce mezi všemi příslušnými 

subjekty. Spolupráce by měla zahrnovat 

veškeré vnitrostátní orgány, zástupce 

sociálních partnerů, a v příslušných 
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případech může zahrnovat rovněž další 

aktéry, kteří mají vedoucí úlohu v řešení 

otázky nehlášené práce nebo při ochraně 

nehlášených pracovníků. V této 

souvislosti je rovněž nezbytná podpora 

spolupráce příslušných neveřejných 

subjektů.  

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Aby byla zajištěna účinnost a 

úspěch platformy, měla by být posílena 

role inspektorátů práce v členských 

státech. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby platforma dosáhla svých cílů, 

měla by být v každém členském státě 

podporována jednotným kontaktním 

místem, které by mělo mít nezbytnou 

pravomoc spolupracovat s vnitrostátními 

orgány, jež se zabývají mnohostrannými 

aspekty nehlášené práce. 

(15) Aby platforma dosáhla svých cílů, 

měla by být v každém členském státě 

podporována prostřednictvím zástupce na 

vysoké úrovni, jenž by měl mít nezbytnou 

pravomoc spolupracovat s vnitrostátními 

orgány, regionálními a unijními subjekty 

a dalšími aktéry, zejména sociálními 

partnery, jež se zabývají mnohostrannými 

aspekty nehlášené práce. Činnost 

platformy by měla zůstat na odborné 

úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (15a) Zástupci na vysoké úrovni by měli 

být v souvislosti s činností platformy ve 

styku se všemi donucovacími subjekty, 

které jsou zapojeny do řešení otázky 

nehlášené práce, aby v případě, že se 

projednávané otázky týkají jejich oblasti 

činnosti, mohli zapojit všechny zúčastněné 

strany a usnadnit jejich zapojení do 

činnosti platformy nebo jejích pracovních 

skupin. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Do platformy by měli být zapojeni 

sociální partneři na úrovni EU, a to jak 

meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která 

jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a 

platforma by měla spolupracovat 

s příslušnými mezinárodními 

organizacemi, jako je Mezinárodní 

organizace práce (MOP), a 

s decentralizovanými agenturami Unie, 

zejména s Eurofoundem a s Evropskou 

agenturou pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Zapojení Eurofoundu a 

Evropské agentury pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci do činnosti 

platformy jakožto pozorovatelů nerozšíří 

jejich stávající mandáty. 

(16) Do platformy by měli být zapojeni 

sociální partneři na úrovni EU, a to jak 

meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která 

jsou buď nehlášenou prací vážně zasažena, 

nebo hrají zvláštní úlohu při řešení otázky 

nehlášené práce, a platforma by měla 

spolupracovat s příslušnými 

mezinárodními organizacemi, jako je 

Mezinárodní organizace práce (MOP), 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), a s decentralizovanými 

agenturami Unie. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Nadace Eurofound by měla hrát 

klíčovou úlohu při vytváření interaktivní 

databáze znalostí s cílem prohloubit 

spolupráci při řešení otázky nehlášené 

práce a při posuzování dopadů nehlášené 
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práce na zdraví a bezpečnost pracovníků, 

kteří ji vykonávají.  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Výbor vrchních inspektorů práce 

(SLIC) byl ustaven rozhodnutím Komise 

95/319/ES1a s cílem řešit problémy týkající 

se vymáhání práva Unie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 

strany členských států. Součástí platformy 

by měl být také pozorovatel SLIC, aby se 

zabránilo překrývání činností a docílilo 

součinnosti. 

 ____________ 

 1a Rozhodnutí Komise 95/319/ES ze dne 

12. července 1995 o zřízení Výboru 

vrchních inspektorů práce (Úř. věst. 

L 188, 9.8.1995, s. 11). 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Platforma může zřídit pracovní 

skupiny pro přezkum konkrétních 

problémů a měla by mít možnost využívat 

odborných znalostí odborníků se 

zvláštními kompetencemi. 

(19) Platforma může zřídit pracovní 

skupiny pro přezkum konkrétních 

problémů, jako jsou cílené politiky pro 

pracovníky v neformálním sektoru z řad 

mladých lidí, starších osob či žen, a 

zejména pro ženy se 

zdravotním postižením nebo 

přistěhovalkyně, jakož i pro příčiny 

nehlášené práce, a měla by mít možnost 

využívat odborných znalostí odborníků se 

zvláštními kompetencemi. 
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Odůvodnění 

Práce vykonávané v domácnostech, včetně služeb v domácnosti, jako je úklid nebo péče o děti 

a starší osoby, často nejsou regulovány a vykonávají je ženy. Od počátku fungování platformy 

by měla být stanovena pracovní skupina pro pracovní podmínky žen v nehlášené práci a její 

dopad na sociální zabezpečení těchto žen. Je rovněž důležité, aby platforma prozkoumala 

opakující se důvody, kvůli nimž se pracovníci zapojují do nehlášené práce, a aby členské státy 

projednaly politiky k vymýcení těchto příčin. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Platforma bude spolupracovat 

s příslušnými skupinami odborníků a 

výbory na úrovni EU, jejichž činnost má 

spojitost s problematikou nehlášené práce.  

(20) Platforma by měla spolupracovat 

s příslušnými skupinami odborníků, výbory 

a zúčastněnými stranami, jejichž činnosti 

mají spojitost s řešením problematiky 

nehlášené práce. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Činnost platformy by se měla stát 

podkladem pro vypracování společné 

zprávy Komise o zaměstnanosti týkající se 

řešení otázky nehlášené práce.  

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Platforma a její úkoly by měly být 

financovány prostřednictvím osy 

PROGRESS programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků 

stanovených rozpočtovým orgánem. 

(21) Platforma a její úkoly by měly být 

financovány prostřednictvím osy 

PROGRESS programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků 

stanovených rozpočtovým orgánem. 
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Komise by měla zajistit, aby platforma 

vynakládala své finanční zdroje na svou 

činnost transparentním a účinným 

způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Komise přijme nezbytné 

administrativní kroky ke zřízení sítě, 

(22) Komise přijme nezbytné 

administrativní kroky ke zřízení platformy, 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Ačkoli je platforma užitečným 

prvním krokem směrem k lepší spolupráci 

mezi členskými státy v boji proti 

nehlášené práci, neměla by být 

považována za jediný možný nástroj Unie 

k potírání tohoto jevu. Komise by měla 

zejména nadále sledovat stávající 

vnitrostátní a unijní právní předpisy 

s cílem zjistit, zda tyto předpisy přímo 

či nepřímo nepodněcují nehlášenou práci. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Tímto se zřizuje platforma pro posílení 

spolupráce EU při předcházení nehlášené 

práci a odrazování od ní, dále jen 

„platforma“. 

1. Tímto se zřizuje evropská platforma pro 

posílení spolupráce na úrovni Unie při 

řešení otázky nehlášené práce, dále jen 

„platforma“.  
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vnitrostátních donucovacích orgánů 

jmenovaných všemi členskými státy; 

a) jednoho zástupce na vysoké úrovni 

jmenovaného každým členským státem, 

zastupujícího vnitrostátní donucovací 

orgány nebo další subjekty, které se 

podílejí na řešení otázky nehlášené práce, 

přičemž tento zástupce má mandát 

účastnit se jménem dotčeného členského 

státu všech činností týkajících se 

platformy;  

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) nejvýše čtyř zástupců meziodvětvových 

sociálních partnerů organizovaných na 

úrovni Unie, kteří jsou jmenováni 

samotnými sociálními partnery a kteří 

zastupují rovným dílem obě strany 

odvětví.  

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Zasedání platformy se za podmínek 

stanovených v jednacím řádu mohou jako 

pozorovatelé účastnit tyto osoby: 

3. Zasedání platformy by se za podmínek 

stanovených v jednacím řádu měly jako 

pozorovatelé aktivně účastnit tyto 

zúčastněné strany, přičemž se řádně 

zohlední jejich příspěvky: 
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Pozměňovací návrh  47 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zástupci meziodvětvových sociálních 

partnerů na úrovni Unie a sociálních 

partnerů z odvětví s vysokým výskytem 

nehlášené práce; 

a) nejvýše 14 zástupců sociálních partnerů 

v odvětvích s vysokým výskytem případů 

nehlášené práce, kteří jsou jmenováni 

samotnými sociálními partnery a kteří 

zastupují rovným dílem obě strany 

odvětví; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b a až b d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zástupce Výboru vrchních inspektorů 

práce (SLIC); 

 bb) zástupce Správní komise pro 

koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení zřízené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 883/20041a; 

 bc) zástupce sítě veřejných služeb 

zaměstnanosti; 

 bc) zástupce Evropského hospodářského 

a sociálního výboru (EHSV) a zástupce 

Výboru regionů (VR); 

 bd) zástupce Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD); 

 ______________ 

 1a Úř. věst. L … 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh rozhodnutí 
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Čl. 1 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zástupci států EHP.  d) zástupce za každou z třetích zemí EHP.  

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh rozhodnutí 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Definice 

 Pro účely tohoto rozhodnutí se „řešením 

nehlášené práce“ rozumí předcházení 

nehlášené práci, odrazování od ní a její 

potírání, jakož i prosazování a 

podporování hlášené práce. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh rozhodnutí 

Článek 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 Článek 2 

Cíle Cíle 

 Prvořadým cílem platformy je poskytovat 

vstupní přidanou hodnotu na úrovni Unie 

členským státům a orgánům a institucím 

Unie v jejich úsilí pro úspěšné řešení 

složitého problému nehlášené práce 

a jeho rozmanitých dopadů a následků, 

včetně podpory a prosazování hlášené 

práce. 

Platforma stanovená v čl. 1 odst. 1 přispěje 

k lepšímu prosazování právních předpisů 

EU a vnitrostátních právních předpisů, 

k omezení nehlášené práce a ke vzniku 

formálních pracovních míst, čímž se 

zamezí zhoršování kvality práce, a podpoří 

začlenění na trhu práce a sociální 

Platforma uvedená v čl. 1 odst. 1 za tímto 

účelem přispěje ke zlepšení právních 

předpisů Unie a vnitrostátních právních 

předpisů a k jejich lepšímu prosazování, 

omezení nehlášené práce a ke vzniku 

formálních pracovních míst. Napomůže 

tudíž dosažení cílů Unie v oblasti 
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začleňování tím, že: zaměstnanosti tím, že zajistí účinnější 

rámec Unie pro zaměstnanost, zdraví a 

bezpečnost na pracovišti, čímž se zamezí 

zhoršování kvality práce, a podpoří 

začlenění na trhu práce a sociální 

začleňování tím, že: 

a) zlepší spolupráci mezi různými 

donucovacími orgány členských států na 

úrovni EU za účelem účinnějšího a 

účelnějšího předcházení nehlášené práci a 

odrazování od ní, a to včetně nepravé 

samostatné výdělečné činnosti; 

a) zlepší účinnou a úzkou spolupráci mezi 

příslušnými donucovacími orgány 

členských států a dalšími subjekty 

zapojenými na úrovni Unie za účelem 

účinnějšího a účelnějšího předcházení 

nehlášené práci, odrazování od ní a 

potírání všech jejích forem, a to včetně 

nepravé samostatné výdělečné činnosti; 

b) zlepšením technické způsobilosti 

různých donucovacích orgánů členských 

států k řešení přeshraničních aspektů 

nehlášené práce; 

b) pomůže různým donucovacím orgánům 

členských států v nalézání řešení 

přeshraničních aspektů nehlášené práce a 

související nekalé soutěže a narušení trhu 

a při účinném řešení těchto záležitostí; 

c) zvýší informovanost veřejnosti o 

naléhavosti kroků a povzbudí členské 

státy, aby zintenzivnily své úsilí při řešení 

nehlášené práce. 

c) zvýší informovanost veřejnosti o 

otázkách souvisejících s nehlášenou prací 
a nutnosti podniknout odpovídající kroky 

a také povzbudí členské státy, aby v tomto 

ohledu urychleně zintenzivnily své úsilí 

při řešení nehlášené práce,  

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) koordinuje přeshraniční operativní akce.  c) podporuje a usnadňuje praktické, 

účinné a účelné přeshraniční operativní 

akce; 

 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) přispívá k horizontálnímu chápání 
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otázek týkajících se nehlášené práce.   

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh rozhodnutí 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 Článek 4 

Úkoly Úkoly 

1) Za účelem výkonu svého poslání plní 

platforma především tyto úkoly: 

1) Za účelem výkonu svého poslání plní 

platforma především tyto úkoly: 

a) zlepšování znalostí týkajících se 

nehlášené práce prostřednictvím 

společných koncepcí, nástrojů pro měření a 

podpory společné srovnávací analýzy a s ní 

souvisejících příslušných ukazatelů; 

a) zlepšování znalostí týkajících se všech 

forem nehlášené práce, rovněž s ohledem 

na příčiny a regionální odlišnosti, a sice 
prostřednictvím společných koncepcí, 

včetně komplexních definicí stávajících a 

nových forem nehlášené práce, ukazatelů 

a metodik používaných ke shromažďování 

údajů, nástrojů pro měření a podpory 

společné srovnávací analýzy a výzkumu; 

 

 aa) zlepšování znalostí a vzájemného 

porozumění v oblasti různých 

vnitrostátních systémů inspekce práce 

a postupů pro řešení problematiky 

nehlášené práce, důsledků nehlášené 

práce, včetně jejího přeshraničního 

aspektu, pokud jde o nekalou 

hospodářskou soutěž a narušení trhu, 

jakož i nejisté pracovní podmínky osob 

vykonávajících nehlášenou práci; 

b) vypracovávání analýzy účinnosti 

různých opatření v rámci politiky při 

omezování výskytu nehlášené práce, včetně 

preventivních a represivních, stejně jako 

obecně odrazujících opatření; 

b) provádění analýzy účinnosti a důsledků 

různých opatření, jako jsou např. 

preventivní, odrazující, ale i podpůrná 

opatření, která prosazují a podporují 

hlášenou práci tím, že omezují výskyt 
nehlášené práce;  

c) zřizování nástrojů, například databáze 

znalostí o různých postupech/opatřeních, 

včetně dvoustranných dohod používaných 

v členských státech k předcházení 

nehlášené práci a odrazování od ní; 

c) zřizování účinných nástrojů, například 

interaktivní databáze znalostí o různých 

postupech/opatřeních založených na 

odlišných modelech trhu práce, včetně 

dvoustranných a mnohostranných dohod 

používaných v členských státech k řešení 
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problematiky nehlášené práce; 

d) přijímání nezávazných pokynů pro 

inspektory, příruček dobré praxe a 

společných zásad inspekcí za účelem řešení 

problematiky nehlášené práce; 

d) vypracování pokynů pro prosazování 

právních předpisů, příruček dobré praxe a 

společných zásad inspekcí za účelem řešení 

problematiky nehlášené práce a sledování 

pokroku dosaženého při provádění těchto 

pokynů; 

e) rozvíjení takových forem spolupráce, 

které zvyšují technickou způsobilost 

k řešení přeshraničních aspektů nehlášené 

práce přijetím společného rámce pro 

společné operace pro inspekce a výměnu 
pracovníků;  

e) rozvíjení úzké spolupráce s cílem zlepšit 

schopnost vnitrostátních systémů inspekce 

práce provádět kontroly a řešit 

přeshraniční aspekty nehlášené práce 

prostřednictvím opatření, např. 

společnými operacemi, příslušnou 

databází a výměnou pracovníků;  

 ea) vypracování a zveřejňování informací 

pro usnadnění činnosti vnitrostátních 

systémů inspekce práce; 

f) přezkoumávání způsobů, jak zlepšit 

sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro 

ochranu údajů, včetně hledání možností, 

jak využít systém pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (IMI) a elektronickou 

výměnu informací o sociálním zabezpečení 

(EESSI); 

f) vypracování spolehlivého a účinného 

systému pro rychlou výměnu informací a 

zlepšování sdílení údajů v souladu 

s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně 

hledání možností, jak využít systém pro 

výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), 

zřízený nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1024/20121a, 

a elektronickou výměnu informací 

o sociálním zabezpečení (EESSI); 

 fa) přispívání k vytyčení oblastí týkajících 

se nehlášené práce, v nichž právní 

předpisy Unie nedosahují svých 

zamýšlených cílů.    

g) rozvíjení trvalé školicí kapacity pro 

donucovací orgány a přijetí společného 

rámce pro provádění společných školení; 

g) rozvíjení a zlepšování trvalé školicí 

kapacity pro donucovací orgány a přijetí 

společného rámce pro provádění 

společného školení ve snaze pomoci 

členským státům splnit své závazky, mimo 

jiné také závazky vyplývající z Úmluvy 

MOP č. 81; 

h) organizování vzájemných hodnocení za 

účelem sledování pokroku členských států 

v boji proti nehlášené práci, včetně 

podpory provádění doporučení Rady pro 

jednotlivé země týkajících se předcházení 

nehlášené práci a boje proti ní; 

h) organizování vzájemných hodnocení za 

účelem sledování pokroku členských států 

v boji proti nehlášené práci, včetně 

podpory provádění doporučení Rady pro 

jednotlivé země týkajících se předcházení 

nehlášené práci a boje proti ní, a 

prosazování náležitých opatření; 

 ha) předložení návrhů Komisi, 
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Evropskému parlamentu a Radě, aby do 

doporučení pro jednotlivé země zařadily 

odpovídající opatření, která jsou 

zaměřena na zvláštní aspekty řešení 

otázky nehlášené práce, jakož i na 

důsledky vyplývající z nepřijetí opatření ze 

strany členských států;    

 hb) poskytování stanovisek a návrhů 

Komisi, Evropskému parlamentu a Radě 

k otázkám týkajícím se lepšího dodržování 

a prosazování právních předpisů Unie 

v oblasti pracovních podmínek a sociální 

ochrany v členských státech, pokud jde 

o řešení problematiky nehlášené práce, 

stejně jako o důsledky nepřijetí opatření;    

 hc) pobízení k případnému navázání 

aktivní spolupráce mezi donucovacími 

orgány členských států a třetích zemí 

s cílem řešit problémy spojené 

s nehlášenou prací, jež se třetích zemí 

týkají; 

i) zvyšování informovanosti o tomto 

problému společnými aktivitami, jako jsou 

evropské kampaně, a přijímáním strategií 

na úrovni regionů nebo EU, včetně 

odvětvových přístupů. 

i) zvyšování informovanosti o tomto 

problému společnými aktivitami, jako jsou 

evropské kampaně, a přijímáním strategií 

na úrovni regionů nebo Unie, včetně 

odvětvových přístupů 

 ia) podporování vnitrostátních orgánů a 

dalších subjektů, aby poskytovaly 

poradenství a informace pracovníkům, 

kteří se stali oběťmi při vykonávání 

nehlášené práce.   

2) Při plnění úkolů platforma využívá 

veškeré příslušné zdroje informací, včetně 

studií a projektů vícestranné spolupráce, a 

zohledňuje příslušné nástroje a struktury 

Unie a zkušenosti s příslušnými 

dvoustrannými dohodami. Naváže 

náležitou spolupráci s Eurofoundem a 

s agenturou EU-OSHA. 

2) Při plnění úkolů platforma využívá 

veškeré příslušné zdroje informací, včetně 

studií a projektů vícestranné spolupráce, a 

zohledňuje příslušné nástroje a struktury 

Unie a zkušenosti s příslušnými 

dvoustrannými dohodami.  

 2a) Platforma naváže náležitou spolupráci 

s Eurofoundem, zejména s ohledem 

na rozvoj interaktivní databáze znalostí 

jako dalšího úkolu této agentury, a 

s agenturou EU-OSHA. 

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 

2012 o správní spolupráci prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 

2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh rozhodnutí 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 Článek 5 

Jednotné kontaktní místo  Zástupci na vysoké úrovni 

1) Každý členský stát určí jedno jednotné 

kontaktní místo, které se stane členem 

platformy. Mohou určit rovněž jednoho 

náhradního člena.  

1) Každý členský stát jmenuje zástupce na 

vysoké úrovni uvedeného v čl. 1 odst. 2 

písm. a), který se stane členem platformy. 

Může určit rovněž náhradníka, který 

se schůzí platformy zúčastní, pokud to 

bude nezbytné. 

2) Při jmenování svých zástupců by 

členské státy měly zahrnout všechny 

orgány veřejné moci, které hrají úlohu 

v předcházení nehlášené práci a/nebo 

v odrazování od ní, jako jsou inspektoráty 

práce, orgány sociálního zabezpečení, 

daňové orgány, služby zaměstnanosti a 

migrační orgány, dále jen „donucovací 

orgány“. V souladu s vnitrostátními 

právními předpisy a/nebo praxí mohou 

zahrnout i sociální partnery. 

2) Při jmenování zástupce na vysoké 

úrovni a jeho náhradníka by členské státy 

měly zahrnout všechny příslušné orgány, 

které hrají úlohu při řešení otázky 

nehlášené práce v domácím nebo 

přeshraničním kontextu, jako jsou 

inspektoráty práce, orgány sociálního 

zabezpečení, daňové orgány, služby 

zaměstnanosti a migrační orgány, dále jen 

„donucovací orgány“. V souladu 

s vnitrostátními právními předpisy a/nebo 

praxí by měly rovněž zahrnout i sociální 

partnery a další příslušné aktéry. 

3) Členské státy předloží Komisi seznam a 

kontaktní údaje všech donucovacích 

orgánů, které jsou zapojeny do 

předcházení nehlášené práci a/nebo do 

odrazování od ní. 

3) Členské státy předloží Komisi seznam a 

kontaktní údaje všech donucovacích 

orgánů a – v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy nebo praxí – seznam a 

kontaktní údaje sociálních partnerů a 

veškerých příslušných aktérů, kteří jsou 

zapojeni do řešení problematiky nehlášené 

práce. 

4) Jednotná kontaktní místa jsou ve styku 

se všemi donucovacími orgány, které jsou 

zapojeny do předcházení nehlášené práci 

4) Zástupci na vysoké úrovni, kteří jsou 

uvedení v čl. 1 odst. 2 písm. a), jsou 

pravidelně ve styku se všemi 
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a/nebo do odrazování od ní, v souvislosti 

s činností platformy a v případě, že se 

projednávané otázky týkají jejich oblasti 

činnosti, zaručují jejich účast na 

zasedáních a/nebo přispívání k činnosti 

platformy nebo jejích pracovních skupin. 

vnitrostátními donucovacími orgány a – 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy či praxí – se sociálními partnery 

a dalšími příslušnými subjekty, které mají 

úlohu řešit otázku nehlášené práce, což 

umožňuje zapojení všech zúčastněných 

stran. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh rozhodnutí 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6 vypouští se 

Zástupci sociálních partnerů  

(1) Zástupci sociálních partnerů na 

meziodvětvové úrovni a z odvětví 

s vysokým výskytem nehlášené práce 

mohou navštěvovat zasedání platformy 

jako pozorovatelé v souladu s postupy 

stanovenými jejich organizacemi. 
 

 

(2) Na základě návrhů meziodvětvových a 

odvětvových sociálních partnerů na 

úrovni Unie se tato skupina pozorovatelů 

skládá z: 

 

(a) nejvýše 8 pozorovatelů zastupujících 

sociální partnery na meziodvětvové úrovni 

(rozdělených rovným dílem mezi 

organizace zaměstnavatelů a pracovníků); 

 

(b) nejvýše 10 pozorovatelů zastupujících 

sociální partnery v odvětvích s vysokým 

výskytem nehlášené práce (rozdělených 

rovným dílem mezi organizace 

zaměstnavatelů a pracovníků). 

 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh rozhodnutí 
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Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7 Článek 7 

Fungování Fungování 

1) Komise koordinuje práci platformy a 

předsedá jejím zasedáním.  

1) Komise koordinuje práci platformy a 

zástupce Komise jakožto člen platformy 

spolupředsedá jejím zasedáním. Členové 

platformy ze svého středu zvolí druhého 

spolupředsedu na stejné úrovni s Komisí a 

dva náhradníky. Spolupředsedové a 

náhradníci tvoří předsednictvo platformy 

(dále jen „předsednictvo“).  
 1a) Platforma se schází nejméně dvakrát 

ročně. 

2) Za účelem výkonu svého poslání 

platforma přijme většinovým rozhodnutím: 

2) Za účelem výkonu svého poslání 

platforma přijme většinovým rozhodnutím: 

a) jednací řád, jehož součástí jsou mimo 

jiné ujednání platformy ohledně 

rozhodování; 

a) jednací řád, jehož součástí jsou mimo 

jiné ujednání platformy ohledně 

rozhodování; 

b) dvouletý pracovní program platformy, 

který mimo jiné stanoví její podrobné 

úkoly a pravidelné podávání zpráv každé 

dva roky;  

b) roční a víceletý pracovní program 

platformy, který mimo jiné stanoví její 

podrobné úlohy a bere v úvahu činnosti 

uskutečněné v předchozím roce (letech); 

c) zřízení pracovních skupin, které 

přezkoumávají problematiku uvedenou 

v pracovních programech platformy. Tyto 

pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní 

svůj mandát. 

c) zřízení pracovních skupin, které 

přezkoumávají problematiku uvedenou 

v pracovních programech platformy, které 

předsedá člen platformy a tyto pracovní 

skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj 

mandát. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, 

jakmile splní svůj mandát. 

 ca) výroční zprávu o své činnosti. 

3) Je-li to účelné a/nebo nezbytné, mohou 

být podle příslušné situace k účasti na 

jednání platformy nebo pracovní skupiny 

přizváni odborníci se zvláštními znalostmi 

v oblasti, která je projednávána. 

3) Je-li to považováno za účelné nebo 

nezbytné, mohou být podle příslušné 

situace přizváni předsednictvem k účasti 

na jednání platformy nebo pracovní 

skupiny odborníci se zvláštními znalostmi 

v oblasti, která je projednávána. 

4) Platformě je nápomocen sekretariát, 

který poskytne Komise. Sekretariát 

připravuje zasedání, pracovní programy 

platformy a její zprávy.  

4) Platformě je nápomocen sekretariát, 

který poskytne Komise. Sekretariát 

připravuje zasedání, návrhy pracovních 

programů platformy a návrhy jejích zpráv 

v úzké spolupráci s předsednictvem a pod 

jeho dohledem. Kromě toho se řídí 
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doporučeními platformy. 

 4a) Platforma svoji činnost vykonává 

v souladu se zásadou transparentnosti, jak 

stanoví článek 15 Smlouvy o fungování 

EU.    

5) Komise pravidelně informuje Evropský 

parlament a Radu o činnosti platformy. 

5) Platforma postupuje Komisi pracovní 

programy uvedené v odst. 2 písm. b) a 

zprávy uvedené v odst. 2 písm. ca). Tyto 

pracovní programy a zprávy posléze 

Komise předkládá Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh rozhodnutí 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 8 Článek 8 

Spolupráce Spolupráce 

Platforma podle potřeby spolupracuje 

s dalšími příslušnými skupinami odborníků 

a výbory na úrovni Unie, jejichž činnost 

má spojitost s nehlášenou prací, zejména 

s Výborem vrchních inspektorů práce 

(SLIC), Výborem odborníků pro vysílání 

pracovníků, Správní komisí pro koordinaci 

sociálního zabezpečení, Výborem pro 

zaměstnanost (EMCO), Výborem pro 

sociální ochranu (SPC) a Pracovní 

skupinou pro správní spolupráci v oblasti 

zdanění. Mohou být pořádána i společná 

zasedání.  

1. Platforma podle potřeby spolupracuje 

s dalšími příslušnými skupinami odborníků 

a výbory na úrovni Unie, jejichž činnost 

má spojitost s nehlášenou prací, zejména 

s Výborem vrchních inspektorů práce 

(SLIC), Výborem odborníků pro vysílání 

pracovníků, Správní komisí pro koordinaci 

sociálního zabezpečení, platformou EU 

v rámci projektu H5NCP, Výborem pro 

zaměstnanost (EMCO), Výborem pro 

sociální ochranu (SPC) a Pracovní 

skupinou pro správní spolupráci v oblasti 

zdanění. V zájmu zvýšení účinnosti práce 

a jejích výsledků mohou být pořádána i 

společná zasedání. Zápisy z těchto 

zasedání se předávají v přiměřené lhůtě 

Evropskému parlamentu a Radě.  

 1a. Je třeba vyvarovat se zdvojování práce 

jiných subjektů na úrovni Unie. K tomuto 

účelu je transparentnost a výměna 

informací zásadní. 

 



 

 

 PE576.004/ 32 

 CS 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh rozhodnutí 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční podpora Finanční podpora 

Celkové zdroje na provádění tohoto 

rozhodnutí se stanoví v rámci programu 

pro zaměstnanost a sociální inovace 

(EaSI), jehož roční prostředky schvaluje 

rozpočtový orgán v mezích finančního 

rámce. 

Celkové zdroje na provádění tohoto 

rozhodnutí se stanoví v rámci programu 

pro zaměstnanost a sociální inovace 

(EaSI), jehož roční prostředky schvaluje 

rozpočtový orgán v mezích finančního 

rámce. Komise zajistí, aby byly finanční 

zdroje programu pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) vynakládány 

transparentním a účinným způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh rozhodnutí 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přezkum Přezkum 

Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí 

v platnost Komise předloží Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. 

Zpráva zejména zhodnotí, do jaké míry 

platforma přispěla k dosažení cílů 

stanovených v článku 2 a jak splnila úkoly 

stanovené v článku 3 a v pracovních 

programech platformy. 

Nejpozději do …* [čtyři roky po vstupu 

tohoto rozhodnutí v platnost] Komise po 

konzultaci s platformou předloží 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů zprávu o jeho 

uplatňování a přidané hodnotě. Zpráva 

zejména zhodnotí, do jaké míry platforma 

přispěla k dosažení cílů stanovených 

v článku 2 a jak splnila úkoly, své poslání 

stanovené v článku 3, vykonávala úkoly 

stanovené v článku 4 a řešila priority 

stanovené v pracovních programech 

platformy. Zpráva rovněž vymezí 

nedostatky a podle potřeby předloží 

návrhy na fungování platformy. 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh rozhodnutí 

Článek 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11 a 

 Ochrana práv 

 Osoby, které platformu upozorní na 

případy nehlášené práce, a to buď přímo, 

či prostřednictvím vnitrostátních 

donucovacích orgánů, jsou chráněny před 

jakýmkoli nepříznivým zacházením ze 

strany svého zaměstnavatele. 

 

 


