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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 

usazování a volný pohyb služeb jsou 

základní zásady vnitřního trhu Unie, které 

jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“). 

Uplatňování těchto zásad Unie dále rozvíjí, 

aby zaručila rovné podmínky pro podniky 

a dodržování práv pracovníků. 

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 

usazování a volný pohyb služeb jsou 

základní zásady vnitřního trhu Unie, které 

jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“). 

Uplatňování těchto zásad Unie dále rozvíjí, 

aby zaručila rovné podmínky pro podniky, 

odstranila nekalou soutěž a zajistila 

dodržování práv pracovníků. Za nekalou 

soutěž by neměly být považovány rozdíly 

ve mzdách nebo platech ani v přístupu ke 

kapitálu jako takové. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Do volného pohybu služeb patří 

právo podniků poskytovat služby v jiném 

členském státě, do něhož mohou dočasně 

vyslat vlastní pracovníky, aby tam tyto 

služby poskytovali. 

(2) Do volného pohybu služeb patří 

právo podniků poskytovat služby v jiném 

členském státě, do něhož mohou dočasně 

vyslat vlastní pracovníky, aby tam tyto 

služby poskytovali. Dočasná povaha 

poskytování služeb se stanoví pro každý 

jednotlivý případ zvlášť podle doby trvání, 

pravidelnosti, četnosti a nepřetržitosti 

služby. Článek 56 SFEU stanoví, že je 

zakázáno omezovat volný pohyb služeb. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Podle článku 3 Smlouvy o 

Evropské unii podporuje Unie sociální 

spravedlnost a ochranu. Článek 9 SFEU 

ukládá Unii úkol podporovat vysokou 

úroveň zaměstnanosti, zaručit přiměřenou 

sociální ochranu a bojovat proti sociálnímu 

vyloučení. 

(3) Podle článku 3 Smlouvy o 

Evropské unii podporuje Unie sociální 

spravedlnost a ochranu. Článek 9 SFEU 

ukládá Unii úkol podporovat vysokou 

úroveň zaměstnanosti, zaručit přiměřenou 

sociální ochranu a bojovat proti sociálnímu 

vyloučení prostřednictvím vysoké úrovně 

vzdělávání, odborné přípravy a ochrany 

lidského zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Prioritou je boj proti podvodům, 

sociálnímu dumpingu, zneužívání 

a obcházení pravidel v souvislosti 

s vysíláním pracovníků. Je proto naprosto 

nezbytné pravidla Unie týkající se vysílání 

pracovníků posílit. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Téměř dvacet let po přijetí směrnice 

o vysílání pracovníků je nutné posoudit, 

zda směrnice nadále představuje správnou 

rovnováhu mezi potřebou podporovat 

volný pohyb služeb a chránit práva 

vyslaných pracovníků. 

(4) Téměř dvacet let po přijetí směrnice 

o vysílání pracovníků a s ohledem na řadu 

případů podvodů a na nevhodné 

vnitrostátní právní předpisy uvedená 
směrnice stále nepředstavuje správnou 

rovnováhu mezi potřebou podporovat 

volný pohyb služeb a chránit práva 

vyslaných pracovníků. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Zásada rovného zacházení a zákazu 

diskriminace na základě státní příslušnosti 

je v právu EU zakotvena již zakládajícími 

smlouvami. Zásada stejné odměny za 

stejnou práci byla zavedena sekundárními 

právními předpisy nejen mezi ženami a 

muži, ale i mezi zaměstnanci v pracovním 

poměru na dobu určitou a srovnatelnými 

stálými zaměstnanci, mezi pracovníky na 

částečný úvazek a pracovníky na plný 

úvazek nebo zaměstnanci agentury práce a 

srovnatelnými zaměstnanci uživatele. 

(5) Zásada rovného zacházení a zákazu 

diskriminace na základě státní příslušnosti 

je v právu EU zakotvena již zakládajícími 

smlouvami. Zásada stejné odměny za 

stejnou práci byla zavedena sekundárními 

právními předpisy nejen mezi ženami a 

muži, ale i mezi zaměstnanci v pracovním 

poměru na dobu určitou a srovnatelnými 

stálými zaměstnanci, mezi pracovníky na 

částečný úvazek a pracovníky na plný 

úvazek nebo zaměstnanci agentury práce a 

srovnatelnými zaměstnanci uživatele. Při 

uplatňování těchto zásad musí být 

zohledňována a respektována příslušná 

judikatura Soudního dvora Evropské unie 

(dále jen „Soudní dvůr“). 

Odůvodnění 

Viz mimo jiné C-341/05, věc Laval, bod 60, věc C-490/04, bod 19, spojené věci C-49/98, C-

50/98, C-52/98 až C-54/98 a C-68/98 až C-71/98. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Články 3 a 8 nařízení Řím I uvádí, 

že individuální pracovní smlouva se řídí 

právem, které si dotčené strany zvolí. Tato 

volba nesmí pracovníka zbavit ochrany, 

kterou mu poskytují povinná ustanovení 

právních předpisů země, která by se 

uplatnila v případě absence uvedené 

volby; 

 



 

PE597.610v02-00 6/24 AD\1125510CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Svoboda zaměstnavatelů 

a pracovníků zvolit si rozhodné právo by 

měla patřit mezi základní kameny volného 

pohybu pracovníků i volného pohybu 

služeb. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nařízení Řím I stanoví, že za 

změnu země obvyklého výkonu práce se 

nepovažuje, když zaměstnanec dočasně 

vykonává svou práci v jiné zemi. 

(7) Nařízení Řím I dále stanoví, že za 

změnu země obvyklého výkonu práce se 

nepovažuje, když zaměstnanec dočasně 

vykonává svou práci v jiné zemi. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Podle judikatury Soudního dvora 

vyslaní pracovníci v žádném případě 

nezískávají přístup k pracovnímu trhu 

hostitelské země, pokud se po skončení své 

práce vracejí do své země původu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Soudní dvůr rozhodl, že dočasná 
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povaha poskytování služeb se určí 

s ohledem na dobu trvání poskytování 

služby, její pravidelnost, četnost 

a nepřetržitost. Poskytovatel služeb se 

může ve smyslu Smlouvy vybavit 

v hostitelském členském státě 

infrastrukturou, která je pro poskytování 

dotyčné služby nutná. 

(Věc C-55/94, Reinhard Gebhard proti Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, [1995] Sbírka soudních rozhodnutí I-04165, bod 39; věc C-396/1, Sähköalojen 

ammattiliitto ry proti Elektrobudowa Spółka Akcyjna [2015] věc C-396/1) 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7c) Jedním z cílů směrnice 

2014/67/EU je rovněž identifikovat 

skutečné vyslání pracovníka a zabránit 

zneužívání a obcházení předpisů. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Vzhledem k dlouhé době některých 

vyslání je nezbytné stanovit, že v případě 

vyslání na dobu delší než 24 měsíců se za 

zemi výkonu práce považuje hostitelský 

stát. V souladu se zásadou podle nařízení 

Řím I se tudíž na pracovní smlouvy těchto 

vyslaných pracovníků vztahuje právo 

hostitelských členských států, pokud si 

smluvní strany nezvolily právo jiné. Volba 

jiného práva však neznamená, že je 

zaměstnanec zbaven ochrany, kterou mu 

poskytují ustanovení, od nichž se nelze 

odchýlit smluvním vztahem uzavřeným 

podle práva hostitelského členského státu. 

vypouští se 



 

PE597.610v02-00 8/24 AD\1125510CS.docx 

CS 

Toto by mělo platit od začátku vyslání, 

jestliže má trvat více než 24 měsíců, a od 

prvního dne následujícího po uplynutí 24 

měsíců, jestliže ve skutečnosti dojde k 

překročení této doby. Tímto pravidlem 

není dotčeno právo podniků vysílajících 

pracovníky na území jiného členského 

státu dovolávat se volného pohybu služeb i 

v případě, že doba vyslání překročí 24 

měsíců. Výhradním účelem je vytvořit 

právní jistotu při uplatňování nařízení 

Řím I ve specifické situaci, aniž by se 

uvedené nařízení jakkoliv měnilo. 

Zaměstnanec bude mít především nárok 

na ochranu a dávky podle nařízení Řím I. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Podle ustálené judikatury jsou 

omezení volného pohybu služeb přípustná 

pouze tehdy, jsou-li odůvodněna 

naléhavými důvody obecného zájmu a 

jsou-li přiměřená a nezbytná. 

(9) Článek 56 SFEU vyžaduje 

odstranění jakéhokoli omezení volného 

pohybu služeb, které přestože platí bez 

rozdílu pro vnitrostátní poskytovatele 

služeb i pro poskytovatele služeb z jiných 

členských států, by mohlo zakázat, 

ztěžovat nebo činit méně atraktivními 

činnosti poskytovatele služeb usazeného 

v jiném členském státě, v němž v souladu 

s právními předpisy poskytuje podobné 

služby. Podle ustálené judikatury jsou 

omezení volného pohybu služeb přípustná 

pouze tehdy, jsou-li odůvodněna 

naléhavými důvody týkajícími se obecného 

zájmu a jsou-li vhodná, přiměřená 

a nezbytná. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (9a) Směrnice 2014/67/EU 

o prosazování směrnice 96/71/ES 

obsahuje řadu ustanovení, jejichž cílem je 

zajistit, aby pravidla o vysílání pracovníků 

byla prosazována a dodržována všemi 

poskytovateli služeb. Článek 4 směrnice 

o prosazování uvádí seznam skutečností, 

které by měly být posouzeny za účelem 

identifikace skutečného vyslání 

pracovníka a předcházení zneužívání a 

obcházení předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzhledem k velice mobilnímu 

charakteru práce v mezinárodní silniční 

dopravě vyvstávají při provádění směrnice 

o vysílání pracovníků specifické právní 

otázky a problémy (zejména pokud 

souvislost s dotčeným členským státem 

není dostačující). Bylo by nejvhodnější tyto 

problémy řešit prostřednictvím 

odvětvových právních předpisů spolu s 

dalšími iniciativami EU, jejichž cílem je 

zlepšit fungování vnitřního trhu silniční 

dopravy. 

(10) Vzhledem k velice mobilnímu 

charakteru práce v mezinárodní dopravě 

vyvstávají při vysílání pracovníků 

specifické právní otázky a problémy 

(zejména pokud souvislost s dotčeným 

členským státem není dostačující). Komise 

oznámila, že bude tuto otázku řešit 

prostřednictvím odvětvových právních 

předpisů a tím způsobem vyjme toto 

odvětví z ustanovení směrnice 96/71/ES. 

Proto jsou dopravní služby, jako je tranzit, 

mezinárodní doprava a související 

kabotáž, z oblasti působnosti této směrnice 

vyloučeny.  

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Ve vysoce konkurenčním prostředí 

vnitřního trhu jsou základem hospodářské 

soutěže mezi poskytovateli služeb nejen 

náklady práce, ale i faktory, jako je 

produktivita a efektivita nebo kvalita a 

(11) Ve vysoce konkurenčním prostředí 

vnitřního trhu jsou základem hospodářské 

soutěže mezi poskytovateli služeb nejen 

náklady, ale i faktory, jako je nabídka 

dovedností, produktivita a efektivita nebo 

kvalita a inovace jejich zboží a služeb, 
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inovace jejich zboží a služeb. přičemž mzdy jsou vždy odvozeny od celé 

řady parametrů, včetně zkušeností, 

profilu, úrovně odpovědnosti a podmínek 

na pracovním trhu. 

Odůvodnění 

V souladu s odpovědí, kterou na otázku k písemnému zodpovězení poskytl jménem Komise 

komisař Oettinger (E-008821/2016, 25.1.2017). „V orgánech EU je stejně jako v jakékoli jiné 

organizaci odměňování odvozeno od celé řady parametrů, včetně zkušeností, profilu, úrovně 

odpovědnosti, podmínek na pracovním trhu atp.“ 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Respektování různorodosti 

vnitrostátních systémů průmyslových 

vztahů, jakož i samostatnost sociálních 

partnerů jsou výslovně uznány Smlouvou 

o fungování EU. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Pravidla pro odměňování určují 

členské státy v souladu se svými právními 

předpisy a postupy. Nicméně vnitrostátní 

pravidla pro odměňování vztahující se na 

vysílané pracovníky musí být odůvodněna 

potřebou vyslané pracovníky chránit a 

nesmí nepřiměřeně omezovat přeshraniční 

poskytování služeb. 

(12) Pravidla pro odměňování určují 

členské státy v souladu se svými právními 

předpisy a postupy. Nicméně tato 

vnitrostátní pravidla pro odměňování 

vztahující se na vysílané pracovníky musí 

být přiměřená, nediskriminační a 

odůvodněna potřebou vyslané pracovníky 

chránit a nesmí nepřiměřeně omezovat 

přeshraniční poskytování služeb. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Podle judikatury Soudního dvora 

může být sociální ochrana pracovníků 

uznána za kategorický požadavek 

odůvodňující uložení povinností, které 

mohou představovat omezení volného 

pohybu služeb. Takovým případem však 

není situace, kdy pracovníci zaměstnaní 

zaměstnavatelem jsou dočasně pověřeni 

prováděním prací v hostitelském členském 

státě a požívají stejné nebo v zásadě 

podobné ochrany na základě povinností, 

jaké již pro zaměstnavatele platí 

v členském státě, ve kterém je usazen. To 

má zvláštní význam při předcházení 

dodatečným povinnostem, jimž už podniky 

podléhají za stejné období zaměstnání 

v členském státě, ve kterém jsou usazeny. 

Soudní dvůr rovněž vyloučil zákonnost 

vnitrostátních ustanovení, která ztěžují 

poskytování služeb podnikům z jiných 

členských států oproti podnikům, které 

jsou usazeny na území daného státu, 

a brání tak volnému pohybu služeb. 

(Arblade, spojené věci 369/96 a 376/96 (bod 51) Seco, spojené věci 62 a 63/81, Seco SA proti 

Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité a Raymond Vander Elst proti 

Office des Migrations Internationales, věc C-43/93.) 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Soudní dvůr dále objasnil, že 

ustanovení týkající se kolektivních smluv 

nemohou sama o sobě představovat 

výhradu veřejného pořádku ve smyslu čl. 

3 odst. 10 směrnice 96/71/ES. 

(C-319/06, Komise Evropských společenství proti Lucemburskému velkovévodství, bod 64) 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Složky odměny stanovené 

vnitrostátním právním předpisem nebo na 

základě obecně použitelných kolektivních 

smluv by měly být jasné a srozumitelné 

všem poskytovatelům služeb. Je tudíž 

odůvodněné členským státům uložit, aby 

povinně zveřejňovaly složky odměny na 

jediné webové adrese, jak stanoví článek 5 

směrnice o prosazování. 

(13) Informace o základních složkách 

odměny stanovené vnitrostátním právním 

předpisem nebo na základě kolektivních 

smluv či rozhodčích nálezů, které byly 

prohlášeny za všeobecně použitelné ve 

smyslu čl. 3 odst. 8, by měly být jasné, 

aktuální, srozumitelné a veřejně dostupné 

všem poskytovatelům služeb. Je tudíž 

odůvodněné členským státům uložit, aby 

povinně zveřejňovaly tyto informace na 

jediné webové adrese, jak stanoví článek 5 

směrnice o prosazování. Sociální partneři 

mají také povinnost zveřejnit všechny 

kolektivní smlouvy, které jsou podle této 

směrnice použitelné. Obdobně by 

zahraniční subdodavatelé měli být 

písemně informováni o pracovních 

podmínkách, které by měli v případě 

vyslaných pracovníků uplatňovat. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Veškerá opatření zavedená touto 

směrnicí jsou odůvodněná a přiměřená, 

aby nevytvářela administrativní zátěž ani 

neomezovala potenciál podniků, zejména 

malých a středních podniků, vytvářet nová 

pracovní místa, a současně chrání vyslané 

pracovníky. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Právními a správními předpisy 

nebo kolektivními smlouvami platnými v 

členských státech lze zajistit, aby se podnik 

prostřednictvím subdodávky nemohl 

vyhnout pravidlům, která zaručují určité 

pracovní podmínky týkající se 

odměňování. Pokud na vnitrostátní úrovni 

taková pravidla odměňování existují, může 

je členský stát nediskriminačním způsobem 

uplatňovat na podniky vysílající 

pracovníky na jeho území za předpokladu, 

že nebudou nepřiměřeně omezovat 

přeshraniční poskytování služeb. 

(14) Členské státy mají možnost 

přijmout na svém území vhodná opatření 

vztahující se na poskytovatele služeb, 

včetně poskytovatelů služeb z jiných 

členských států, s cílem zajistit dodržování 

platných pravidel týkajících se vysílání 

pracovníků v případě subdodavatelských 

řetězců. V případě stavebnictví jsou 

členské státy již nyní povinny – na základě 

směrnice 2014/67/EU – zavést vhodná 

opatření týkající se odpovědnosti za 

účelem zajištění spravedlivé hospodářské 

soutěže a práv pracovníků. Právními 

a správními předpisy nebo kolektivními 

smlouvami všeobecně platnými 

v členských státech lze tudíž zajistit, aby se 

podnik prostřednictvím subdodávky 

nemohl vyhnout pravidlům, která zaručují 

určité pracovní podmínky týkající se 

odměňování. Pokud na vnitrostátní úrovni 

taková pravidla odměňování existují, může 

je členský stát nediskriminačním způsobem 

uplatňovat na podniky vysílající 

pracovníky na jeho území za předpokladu, 

že nebudou nepřiměřeně omezovat 

přeshraniční poskytování služeb. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V článku 1 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

„2.  Tato směrnice se nevztahuje na 

podniky obchodního loďstva a jejich 

posádky.“ 

„2.  Tato směrnice se nevztahuje na 

podniky obchodního loďstva a jejich 

posádky ani na dopravní služby, jako je 

tranzit, mezinárodní doprava a související 

kabotáž.“ 



 

PE597.610v02-00 14/24 AD\1125510CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 96/71/ES 

Článek 2 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2a Článek 2a 

1. Je-li předpokládaná nebo skutečná 

doba vyslání delší než dvacet čtyři měsíců, 

považuje se za zemi obvyklého výkonu 

práce členský stát, na jehož území byl 

pracovník vyslán. 

1. Je-li skutečná nepřerušená doba 

vyslání konkrétního pracovníka delší než 

dvacet čtyři měsíců, považuje se za zemi 

obvyklého výkonu práce členský stát, 

na jehož území byl pracovník vyslán, 

pokud se strany nedohodly na použití 

jiného práva podle čl. 3 odst. 1 nařízení 

Řím I. 

 1a.  Zaměstnavatel může na základě 

oprávněných důvodů požádat o odchylku 

od lhůty dvaceti čtyř měsíců, kterou udělí 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu. 

 Příslušný orgán hostitelského členského 

státu rozhodne o jakékoli žádosti o 

odchylku v souladu s článkem 4 směrnice 

2014/67/EU a podle nařízení 

883/2004/ES, a to odůvodněným, 

přiměřeným a nediskriminačním 

způsobem.  

 Předtím než příslušný orgán hostitelského 

členského státu o takové žádosti o 

odchylku rozhodne, konzultuje příslušné 

orgány domovského členského státu 

zaměstnavatele v souladu s články 6 a 7 

směrnice 2014/67/EU. 

2. V případě nahrazení vyslaných 

pracovníků vykonávajících stejnou 

činnost na stejném místě se pro účely 

odstavce 1 u pracovníků, jejichž skutečná 

doba vyslání je nejméně šest měsíců, 

vezme v úvahu celková doba vyslání 

dotčených pracovníků. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– kolektivními smlouvami nebo 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny 

za všeobecně použitelné ve smyslu 

odstavce 8: 

– kolektivními smlouvami nebo 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny 

za všeobecně použitelné ve smyslu 

odstavce 8, pokud jsou zveřejněné na 

jediné oficiální vnitrostátní internetové 

stránce, jak je stanoveno v článku 5 

směrnice 2014/67/EU: 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) minimální délky placené dovolené 

za kalendářní rok; 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga)  výše příspěvků na pokrytí výdajů 

za cestovné, ubytování a stravu pro 

pracovníky, kteří jsou z profesních 

důvodů mimo domov. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

 Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se odměnou 

rozumí veškeré povinné složky odměny 

stanovené vnitrostátními právními či 

správními předpisy, kolektivními 

smlouvami nebo rozhodčími nálezy, které 

byly prohlášeny za všeobecně použitelné, 

a/nebo neexistuje-li systém, který by 

prohlásil kolektivní smlouvy či rozhodčí 

nálezy za všeobecně použitelné, jinými 

kolektivními smlouvami nebo rozhodčími 

nálezy ve smyslu odstavce 8 druhého 

pododstavce, v členském státě, na jehož 

území je pracovník vyslán. 

V souvislosti s touto směrnicí je odměna 

vymezena podle vnitrostátních právních 

předpisů a/nebo postupů členského státu, 

na jehož území je pracovník vyslán, 
vnitrostátními právními či správními 

předpisy, kolektivními smlouvami nebo 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny 

za všeobecně použitelné, nebo neexistuje-li 

systém, který by prohlásil kolektivní 

smlouvy či rozhodčí nálezy za všeobecně 

použitelné, jinými kolektivními smlouvami 

nebo rozhodčími nálezy ve smyslu 

odstavce 8 druhého pododstavce, 

v členském státě, na jehož území je 

pracovník vyslán. 

 Pro výpočet odměny ve smyslu této 

směrnice je třeba zohlednit minimální 

mzdu, včetně hodinové nebo úkolové mzdy 

podle zařazení pracovníků do mzdových 

skupin a sazeb za přesčasy, příspěvky, 

bonusy a další povinné složky. Složky 

použité pro výpočet odměny musí tvořit 

složky, které jsou vypláceny místně 

přijímaným pracovníkům v souladu s 

ustanoveními tohoto článku.  

 Dojde-li v důsledku vyslání k vynaložení 

výdajů, jako jsou výdaje za cestovné, 

ubytování a stravu, a hradí-li je 

zaměstnavatel, nejsou tyto výdaje 

vyplácené jako peněžitá náhrada 

považovány za součást minimální mzdy. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

 Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složky odměny podle písmene c) členské 

státy zveřejní na jediné oficiální 

vnitrostátní internetové stránce, jak je 

stanoveno v článku 5 směrnice 

2014/67/EU. 

Složky odměny, jejich zeměpisnou 

a personální působnost a metodu výpočtu 
podle písmene c) členské státy zveřejní na 

jediné oficiální vnitrostátní internetové 

stránce, jak je stanoveno v článku 5 

směrnice 2014/67/EU. 

 Pro účely výpočtu částek splatných 

vyslanému pracovníkovi je nutné zabránit 

dvojím platbám stejné nebo podobné 

povahy. 

 Vnitrostátní orgány nebudou 

sankcionovat nesprávný výpočet částek 

nebo opomenutí plateb vyslanému 

pracovníkovi na základě nepřístupných, 

nesprávných nebo nedostatečných 

informací zveřejněných na jediné 

vnitrostátní oficiální internetové stránce. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 - a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „1-a.  Poskytovatelé služeb jsou 

osvobozeni od povinnosti uhradit pokutu 

v případě, že vyplácejí nižší odměny, než je 

minimální mzda stanovená vnitrostátními 

právními předpisy hostitelského členského 

státu, pokud se prokáže, že hostitelský 

členský stát nesplnil svou povinnost 

zveřejnit na jediné oficiální vnitrostátní 

internetové stránce, jak je stanoveno 

v článku 5 směrnice 2014/67/EU, základní 

složky odměny v souladu s písmenem c), 

nebo pokud nejsou tyto informace 

poskytnuty v jasné, transparentní 

a jednoznačné podobě. 
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Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Jsou-li podniky usazené na území 

členského státu povinny podle právních a 

správních předpisů nebo kolektivních 

smluv zadávat subdodávky v rámci svých 

smluvních povinností pouze podnikům, 

které zaručují určité pracovní podmínky 

týkající se odměňování, může tento 

členský stát nediskriminačním a 

přiměřeným způsobem stanovit, aby se v 

případě smluv na subdodávky s podniky 

uvedenými v čl. 1 odst. 1, které na jeho 

území vysílají pracovníky, na tyto podniky 

vztahovaly stejné povinnosti. 

1a. Jsou-li podniky usazené na území 

členského státu povinny podle právních 

a správních předpisů nebo kolektivních 

smluv zadávat subdodávky v rámci svých 

smluvních povinností pouze podnikům, 

které zaručují určité pracovní podmínky 

týkající se odměňování, zajistí členský stát 

využívající možnost stanovenou v tomto 

odstavci, aby podnik, který uzavírá 

smlouvy na subdodávky s jiným podnikem 

podle čl. 1 odst. 1 této směrnice, tento 

podnik předtím, než strany vstoupí do 

příslušného smluvního vztahu, písemně 

informoval o pracovních podmínkách 

týkajících se odměňování, které musí být 

zaručeny. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 a a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „1aa. Dodavatel je povinen 

subdodavatele jasně, transparentně 

a jednoznačně informovat 

o uplatňovaných pracovních podmínkách, 

včetně odměňování. 

 Subdodavatel je osvobozen od povinnosti 

zaručit určité pracovní podmínky týkající 

se odměňování ve smyslu odstavce 1, 
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stanovené v podniku podnikatele, pokud 

se prokáže, že nebyl dodavatelem řádně 

informován.“ 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 b a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „1ba. Uživatel podniku musí agenturu 

práce jasně, transparentně a jednoznačně 

informovat o předpisech uplatňovaných v 

oblasti pracovních podmínek a mezd.“ 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 b b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „1bb. Je třeba zintenzivnit spolupráci 

mezi vnitrostátními inspektoráty práce 

a evropskou spolupráci za účelem boje 

proti podvodům při vysílání pracovníků.“ 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c c (nové) 

 Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 cc) v odstavci 7 se zrušuje druhý 

pododstavec. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e a (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea)  doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „10a. Členské státy po konzultaci se 

sociálními partnery a v souladu 

s tradicemi a postupy každého členského 

státu osvobodí zaměstnavatele 

a pracovníky od požadavků uvedených 

výše v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), pokud 

jsou činnosti zaměstnavatele a pracovníků 

vykonávány v těchto odvětvích: 

 a) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků pro organizace poskytující 

občanům Unie lékařskou péči, 

 b) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků v odvětví obrany nebo 

v jakýchkoli jiných oblastech nezbytných 

pro obranu členských států nebo Unie, 

 c) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků v odvětví letectví a 

kosmonautiky, 

 d) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků v odvětví železniční 

dopravy, 

 e) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků důležitých pro kritickou 

vnitrostátní infrastrukturu jednoho nebo 

více členských států, včetně dodávek 

energie a telekomunikačních služeb, 
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 f) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků důležitých pro zachování 

bezpečnosti hranic členského státu nebo 

Unie, 

 g) výroba, dodávky, servis nebo 

údržba strojů, vybavení a jakýchkoli 

jiných výrobků důležitých pro zdraví 

a bezpečnost pracovníků nebo občanů 

Unie. 

Odůvodnění 

Mnozí výrobci v celé EU prodávají své zboží (například lékařské skenery) se smlouvou na 

doživotní servis a údržbu produktu. Cílem tohoto článku je umožnit členským státům, aby 

osvobodily vyslaného pracovníka od určitých požadavků, které by v případě, že by byly 

uplatňovány, omezily jejich schopnost svobodně poskytovat služby v jiném členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e b (nové) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 10 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb)  doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 10b. Členské státy po konzultaci se 

sociálními partnery a v souladu 

s tradicemi a postupy každého členského 

státu osvobodí zaměstnavatele 

a pracovníky od požadavků uvedených 

výše v čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c), pokud 

jsou činnosti zaměstnavatele a pracovníků 

vykonávány za účelem usnadňování 

vzdělávání a odborné přípravy pracovníků 

nebo dalších osob. 

Odůvodnění 

Mnozí výrobci v celé EU prodávají své zboží (například lékařské skenery) se smlouvou na 

doživotní servis a údržbu produktu. Cílem tohoto článku je umožnit členským státům, aby 

osvobodily vyslaného pracovníka od určitých požadavků, které by v případě, že by byly 

uplatňovány, omezily jejich schopnost svobodně poskytovat služby v jiném členském státě. 
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