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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 

veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky 

a dodržiavanie práv pracovníkov. 

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 

usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 

základné zásady vnútorného trhu v Únii 

zakotvené v Zmluve o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 

týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 

zaručiť rovnaké podmienky pre podniky 

a bojovať proti nekalej hospodárskej 

súťaži, a pritom zaistiť dodržiavanie práv 

pracovníkov. Za nekalú hospodársku 

súťaž by sa nemal považovať ani sám 

rozdiel v mzdách alebo platoch, ani 

samotný prístup ku kapitálu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 

právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 

právo podnikov poskytovať služby v inom 

členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 

vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 

v ňom poskytovali uvedené služby. 

Dočasná povaha poskytovania služieb sa 

určuje v jednotlivých prípadoch podľa 

dĺžky trvania, pravidelnosti, periodicity 

a kontinuity služby. V článku 56 ZFEÚ sa 

uvádza, že obmedzenia slobody 

poskytovať služby sú zakázané. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu. 

(3) Podľa článku 3 ZEÚ musí Únia 

podporovať sociálnu spravodlivosť a 

ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 

poveruje úlohou podporovať vysokú 

úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 

sociálnu ochranu a bojovať proti 

sociálnemu vylúčeniu vysokou úrovňou 

vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 

ľudského zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Prioritou je boj proti podvodom, 

sociálnemu dampingu, zneužívaniu 

a obchádzaniu pravidiel v oblasti 

vysielania pracovníkov. Rozvoj pravidiel 

Únie v oblasti vysielania pracovníkov je 

preto úplne nevyhnutný. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, je potrebné posúdiť, či 

zabezpečuje správnu rovnováhu medzi 

potrebou podporiť slobodu poskytovať 

služby a potrebou chrániť práva vyslaných 

pracovníkov. 

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 

bola smernica o vysielaní pracovníkov 

prijatá, a so zreteľom na početné prípady 

podvodov, ako aj na nevhodné 

vnútroštátne právne predpisy, táto 

smernica stále nezabezpečuje správnu 

rovnováhu medzi potrebou podporiť 

slobodu poskytovať služby a potrebou 

chrániť práva vyslaných pracovníkov. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. 

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 

zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 

národnosti sú zakotvené v práve Únie 

počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 

rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 

sekundárnych právnych predpisov nielen 

medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 

zamestnancami so zmluvami na dobu 

určitú a porovnateľnými stálymi 

pracovníkmi, medzi zamestnancami na 

kratší pracovný čas a zamestnancami na 

plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 

agentúrnymi zamestnancami a 

porovnateľnými pracovníkmi 

užívateľského podniku. Pri uplatňovaní 

týchto zásad je nutné zohľadniť a 

rešpektovať a zohľadňovať súvisiacu 

judikatúru Súdneho dvora Európskej 

únie. 

Odôvodnenie 

Pozri okrem iného rozsudky vo veciach C-341/05, Laval, bod 60; C-490/04, bod 19.; spojené 

veci C-49/98, C-50/98, C-52/98 až C-54/98 a C-68/98 až C-71/98. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V článkoch 3 a 8 nariadenia Rím 

I sa spresňuje, že individuálna pracovná 

zmluva sa má riadiť právom zvoleným 

dotknutými stranami. Takáto voľba práva 

však nemá zbaviť zamestnanca ochrany, 

ktorá sa mu poskytuje záväznými 

právnymi normami krajiny, ktoré by sa 

však mali uplatňovať v prípade absencie 

voľby. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Možnosť zamestnávateľov a 

pracovníkov slobodne si zvoliť rozhodné 

právo by mala byť jedným zo základných 

pilierov slobodného pohybu pracovníkov a 

slobody poskytovať služby. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 

za zmenu krajiny obvyklého miesta výkonu 

práce sa nepovažuje situácia, keď 

zamestnanec dočasne pracuje v inej 

krajine. 

(7) V nariadení Rím I sa ďalej 

stanovuje, že za zmenu krajiny obvyklého 

miesta výkonu práce sa nepovažuje 

situácia, keď zamestnanec dočasne pracuje 

v inej krajine. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Podľa judikatúry Súdneho dvora 

„vyslaní pracovníci nezískavajú žiadnym 

spôsobom prístup na pracovný trh 

hostiteľskej krajiny, ak sa po dokončení 

svojej práce vrátia do svojej krajiny 

pôvodu“. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Podľa Súdneho dvora sa dočasná 

povaha poskytovania služieb určí podľa 

trvania, pravidelnosti, periodicity a 

kontinuity služby. Poskytovateľ služieb sa 

môže v zmysle zmluvy vybaviť v 

hostiteľskom členskom štáte 

infraštruktúrou potrebnou na 

vykonávanie príslušných služieb. 

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

Milano, Zb. 1995 s. I-04165, bod 39; vec C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry proti 

Elektrobudowa Spółka Akcyjna, Zb. 2015, vec C-396/13)  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7c) Jedným z cieľov smernice 

2014/67/EÚ je tiež identifikácia 

skutočného vyslania a zabránenie 

zneužívaniu a obchádzaniu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie 

určitých prípadov vyslania je potrebné 

stanoviť, aby sa v prípade vyslania 

dlhšieho ako 24 mesiacov hostiteľský 

členský štát považoval za krajinu, v ktorej 

sa práca vykonáva. V súlade so zásadou 

nariadenia Rím I sa preto v prípade, že 

strany nezvolili iné právne predpisy, na 

pracovnú zmluvu takýchto vyslaných 

pracovníkov uplatňuje právo 

hostiteľského členského štátu. V prípade, 

vypúšťa sa 
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že boli zvolené viaceré právne predpisy, 

však nemožno zamestnancovi odoprieť 

ochranu, ktorá mu prináleží podľa 

ustanovení, z ktorých nemožno urobiť 

výnimku na základe dohody v zmysle 

práva hostiteľského členského štátu. 

Malo by to platiť od začiatku vyslania 

vždy, keď sa predpokladá, že trvanie 

vyslania bude dlhšie ako 24 mesiacov, a 

od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí 

24 mesiacov, keď v skutočnosti túto dĺžku 

prekročí. Toto pravidlo nemá vplyv na 

právo podnikov vysielajúcich pracovníkov 

na územie iného členského štátu 

odvolávať sa na slobodu poskytovať 

služby aj v prípade, keď je trvanie 

vyslania dlhšie ako 24 mesiacov. Cieľom 

je len vytvorenie právnej istoty pri 

uplatňovaní nariadenia Rím I na 

špecifické situácie bez akejkoľvek zmeny 

uvedeného nariadenia. Zamestnanec bude 

môcť využiť ochranu a výhody podľa 

nariadenia Rím I. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov vo verejnom 

záujme. Takéto obmedzenia musia byť 

primerané a nevyhnutné. 

(9) V článku 56 ZFEÚ sa vyžaduje 

zrušenie všetkých obmedzení slobody 

poskytovať služby, a to aj vtedy, ak sa 

rovnocenne uplatňujú na vnútroštátnych 

poskytovateľov služieb, ako aj na 

poskytovateľov z iných členských štátov, v 

prípade, že by tieto obmedzenia robili 

menej príťažlivými činnosti poskytovateľa 

usadeného v inom členskom štáte, v 

ktorom legálne poskytuje podobné služby, 

alebo tieto činnosti zakazovali a bránili 

im. Podľa ustálenej judikatúry sú 

obmedzenia slobody poskytovať služby 

prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 

základe závažných dôvodov týkajúcich sa 

verejného záujmu. Takéto obmedzenia 

musia byť vhodné, primerané a 
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nevyhnutné. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Smernica 2014/67/ES o 

presadzovaní smernice 96/71/ES obsahuje 

množstvo ustanovení určených na 

zabezpečenie toho, aby sa presadzovali 

pravidlá o vysielaní pracovníkov a aby ich 

dodržiavali všetci poskytovatelia služieb. V 

článku 4 smernice o presadzovaní sa 

nachádza prehľadný zoznam prvkov, 

ktoré by sa mali posúdiť s cieľom 

identifikovať skutočné vyslanie a 

predchádzať zneužívaniu a obchádzaniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

cestnej doprave má vysoko mobilný 

charakter, vykonávanie smernice o 

vysielaní pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočného spojenia s príslušným 

členským štátom). Najvhodnejšie by bolo, 

keby sa tieto výzvy riešili pomocou 

právnych predpisov špecifických pre dané 

odvetvie spolu s ostatnými iniciatívami 

zameranými na zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu cestnej dopravy. 

(10) Keďže práca v medzinárodnej 

doprave má vysoko mobilný charakter, 

vysielanie pracovníkov vyvoláva určité 

právne otázky a ťažkosti (najmä v prípade 

nedostatočných väzieb na príslušný 

členský štát). Komisia oznámila, že sa 

touto otázkou bude zaoberať 

prostredníctvom právnych predpisov 

špecifických pre dané odvetvie a tým 

spôsobom vyňať toto odvetvie z 

ustanovení smernice 96/71/ES. Z tohto 

dôvodu sú dopravné služby, ako je tranzit, 

medzinárodná doprava a spojená kabotáž, 

vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice.  
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov práce, ale aj na základe 

faktorov, ako sú produktivita a efektívnosť, 

či kvalita a inovácia ich tovaru a služieb. 

(11) Na konkurenčnom vnútornom trhu 

poskytovatelia služieb nesúťažia len na 

základe nákladov, ale aj na základe 

faktorov, ako sú poskytovanie zručností, 

produktivita a efektívnosť, a mzdy sú vždy 

založené na sérii parametrov vrátane 

skúseností, profilu, úrovne povinností, 

podmienok na trhu práce, či na kvalite a 

inovácii ich tovaru a služieb. 

Odôvodnenie 

V súlade s odpoveďou komisára Oettingera v mene Komisie na písomnú otázku (E-

008821/2016, 25.1.2017). „V inštitúciách EÚ ako v akejkoľvek inej organizácii je 

odmeňovanie založené na rade parametrov vrátane skúseností, profilu, úrovne povinností, 

podmienok na trhu práce atď.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) V ZFEÚ sa výslovne uznáva 

rešpektovanie rôznorodosti 

vnútroštátnych systémov 

pracovnoprávnych vzťahov, ako aj 

autonómia sociálnych partnerov. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. Vnútroštátne 

(12) Je v kompetencii členských štátov 

stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 

súlade s ich právom a praxou. Tieto 
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pravidlá odmeňovania vzťahujúce sa na 

vyslaných pracovníkov však musia byť 

odôvodnené potrebou ochraňovať 

vyslaných pracovníkov a nesmú 

neprimeraným spôsobom obmedzovať 

cezhraničné poskytovanie služieb. 

vnútroštátne pravidlá odmeňovania 

vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov 

však musia byť primerané, 

nediskriminačné a odôvodnené potrebou 

ochraňovať vyslaných pracovníkov a 

nesmú neprimeraným spôsobom 

obmedzovať cezhraničné poskytovanie 

služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) V judikatúre Súdneho dvora sa 

stanovuje, že sociálna ochrana 

pracovníkov sa môže uznať ako závažná 

požiadavka odôvodňujúca uloženie 

povinností, ktoré môžu predstavovať 

obmedzenia slobody poskytovať služby. 

Netýka sa to však pracovníkov 

zamestnaných u zamestnávateľa, ktorí sú 

dočasne zapojení do vykonávania prác v 

hosťujúcom členskom štáte a využívajú tú 

istú alebo v zásade podobnú ochranu na 

základe povinností, ktoré sa už vzťahujú 

na zamestnávateľa v členskom štáte, v 

ktorom je usadený. Má to mimoriadny 

význam pri predchádzaní dodatočným 

povinnostiam, za ktoré sú už podniky 

zodpovedné za rovnaké obdobie 

zamestnania v členskom štáte, v ktorom sú 

usadené. Súdny dvor tiež vylúčil 

zákonnosť vnútroštátnych ustanovení, 

ktoré sťažujú poskytovanie služieb 

podnikom z iných členských štátov než 

podnikom zriadeným na vnútroštátnom 

území, a preto bránia voľnému pohybu 

služieb. 

(Arblade, spojené veci 369/96 a 376/96 (bod 51); Seco, spojené veci 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, vec C-43/93.) 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12b) Súdny dvor ďalej objasnil, že 

samotné ustanovenia týkajúce sa 

kolektívnych zmlúv nemôžu predstavovať 

výnimku verejného poriadku v zmysle 

článku 3 ods. 10 smernice 96/71/ES. 

(C-319/06, Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu, bod 

64) 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Prvky odmeňovania v zmysle 

vnútroštátneho práva alebo všeobecne 

uplatniteľných kolektívnych zmlúv by 

mali byť jasné a transparentné pre všetkých 

poskytovateľov služieb. Preto je 

odôvodnené uložiť členským štátom 

povinnosť uverejňovať podstatné znaky 

odmeňovania na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. 

(13) Informácie o podstatných znakoch 

odmeňovania v zmysle vnútroštátneho 

práva alebo kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov, ktoré sú vyhlásené 

za všeobecne uplatniteľné v zmysle 

článku 3 ods. 8, by mali byť jasné, 

aktuálne, transparentné a verejne 

dostupnévšetkých poskytovateľov služieb. 

Preto je odôvodnené uložiť členským 

štátom povinnosť uverejňovať tieto 

informácie na jedinej webovej lokalite 

stanovenej v článku 5 smernice o 

presadzovaní. Sociálni partneri sú tiež 

povinní zverejniť všetky kolektívne 

zmluvy, ktoré sú uplatniteľné podľa tejto 

smernice. Podobne by mali byť 

zahraniční subdodávatelia písomne 

informovaní o podmienkach zamestnania, 

ktoré by mali uplatňovať na vyslaných 

pracovníkoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Všetky opatrenia zavedené touto 

smernicou by mali byť odôvodnené a 

primerané, aby sa nevytvárali 

administratívne prekážky ani 

neobmedzoval potenciál podnikov, a to 

najmä malých a stredných podnikov 

(SMP), súvisiaci s tvorbou nových 

pracovných miest pri súčasnej ochrane 

vyslaných pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov, správnych opatrení alebo 

kolektívnych zmlúv uplatniteľných v 

členských štátoch možno zabezpečiť, aby 

zadanie zákazky subdodávateľovi 

neumožňovalo podnikom vyhýbať sa 

pravidlám, ktoré zaručujú určité 

podmienky zamestnania vzťahujúce sa na 

odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej úrovni 

existujú takéto pravidlá o odmeňovaní, 

členský štát ich môže uplatňovať 

nediskriminačným spôsobom na podniky 

vysielajúce pracovníkov na jeho územie za 

predpokladu, že nebudú neprimeraným 

spôsobom obmedzovať cezhraničné 

poskytovanie služieb.. 

(14) Členské štáty majú možnosť prijať 

na svojom území príslušné opatrenia 

uplatniteľné na poskytovateľov služieb 

vrátane poskytovateľov služieb z iného 

členského štátu s cieľom zabezpečiť 

dodržiavanie uplatniteľných pravidiel 

týkajúcich sa vysielania v prípade 

subdodávateľských reťazcov. V prípade 

stavebného odvetvia sú členské štáty 

podľa smernice 2014/67/EÚ povinné 

zaviesť náležité opatrenia týkajúce sa 

zodpovednosti s cieľom zabezpečiť 

spravodlivú hospodársku súťaž a práva 

pracovníkov. Z tohto dôvodu možno 

pomocou zákonov, iných právnych 

predpisov, správnych opatrení alebo 

kolektívnych zmlúv všeobecne 

uplatniteľných v členských štátoch 

zabezpečiť, aby zadanie zákazky 

subdodávateľovi neumožňovalo podnikom 

vyhýbať sa pravidlám, ktoré zaručujú 

určité podmienky zamestnania vzťahujúce 

sa na odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej 

úrovni existujú takéto pravidlá o 

odmeňovaní, členský štát ich môže 

uplatňovať nediskriminačným spôsobom 

na podniky vysielajúce pracovníkov na 
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jeho územie za predpokladu, že nebudú 

neprimeraným spôsobom obmedzovať 

cezhraničné poskytovanie služieb.. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 1 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 1 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

“2.  Táto smernica sa nevzťahuje na 

podniky obchodného morského loďstva, 

pokiaľ ide o ich pracovníkov vysielaných 

na more. 

“2.  Táto smernica sa nevzťahuje na 

podniky obchodného námorného loďstva, 

pokiaľ ide o ich pracovníkov vysielaných 

na more, ako aj na dopravné služby, ako je 

tranzit, medzinárodná doprava a 

prepojená kabotáž.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 96/71/ES 

Článok 2a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2a Článok 2a 

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 

skutočného trvania vyslania prekročí 

dvadsaťštyri mesiacov, členský štát, na 

ktorého územie je pracovník vyslaný, sa 

považuje za krajinu, v ktorej sa jeho práca 

obvykle vykonáva. 

1. Ak dĺžka skutočného trvania 

neprerušovanéhovyslania pracovníka 
prekročí dvadsaťštyri mesiacov, členský 

štát, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný, sa považuje za krajinu, v ktorej sa 

jeho práca obvykle vykonáva, pokiaľ sa 

strany nedohodli na uplatňovaní iného 

práva v súlade s článkom 3 ods. 1 

nariadenia Rím I. 

 1a.  Zamestnávateľ môže na základe 

opodstatnených dôvodov požiadať o 

odchýlku od lehoty dvadsiatich štyroch 

mesiacov, ktorú má udeliť príslušný 
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orgán v hostiteľskom členskom štáte. 

 Príslušný orgán hostiteľského členského 

štátu prijme rozhodnutie o každej žiadosti 

o odchýlku v súlade s článkom 4 smernice 

2014/67/EÚ a podľa nariadenia 

883/2004/ES, a to odôvodneným, 

primeraným a nediskriminačným 

spôsobom.  

 Skôr, než prijme rozhodnutie o takejto 

žiadosti o odchýlku, príslušný orgán 

hostiteľského členského štátu konzultuje 

príslušné orgány domovského členského 

štátu zamestnávateľa v súlade s článkami 

6 a 7 smernice 2014/67/EÚ. 

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 

nahradenia vyslaných pracovníkov, 

pokiaľ sú vyslaní na obdobie, ktoré 

skutočne trvá aspoň šesť mesiacov, 

vykonávajúcich tú istú úlohu na tom 

istom mieste, zohľadňuje súhrnné trvanie 

období vyslania príslušných pracovníkov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 

všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8: 

- v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 

všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8, 

pokiaľ sú uverejnené na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 

2014/67/EÚ: 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)  minimálna 

ročná dĺžka platenej dovolenky, 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 – písmeno g a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga)  príspevky, ktoré majú pokryť 

cestovné, stravné a ubytovacie náklady 

pracovníkov, ktorí sú preč z domova z 

profesijných dôvodov. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely tejto smernice zahŕňa 
odmeňovanie všetky prvky odmeňovania, 

ktoré sa stali povinnými podľa 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný.“ 

V súvislosti s touto smernicou je 
odmeňovanie vymedzené podľa 

vnútroštátneho práva a/alebo praxe 

členského štátu, na územie ktorého je 

pracovník vyslaný, prostredníctvom 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 

predpisov alebo správnych opatrení, 

kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 

nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 

uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 

na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 

arbitrážnych nálezov za všeobecne 

uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 

zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 

odseku 8 druhého pododseku, v členskom 

štáte, na ktorého územie je pracovník 

vyslaný. 
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 Na účely výpočtu odmeňovania v zmysle 

tejto smernice sa zohľadňujú minimálne 

mzdové tarify vrátane tarify za hodinovú 

prácu a/alebo úkolovú prácu podľa 

platobných tried a sadzieb za nadčasy, 

príspevky a bonusy, ako aj iné povinné 

prvky. Prvky použité na výpočet 

odmeňovania musia tvoriť prvky, ktoré sú 

vyplácané miestne najímaným 

pracovníkom podľa ustanovení tohto 

článku.   

 Ak z dôvodu vyslania vzniknú výdavky, 

napríklad na cestu, stravu a ubytovanie, a 

ak ich hradí zamestnávateľ, tieto výdavky 

vyplácané ako kompenzácia sa 

nepovažujú za súčasť minimálnych 

mzdových taríf. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty uverejňujú na jedinej 

úradnej webovej lokalite uvedenej v 

článku 5 smernice 2014/67/EÚ podstatné 

znaky odmeňovania v súlade s písm. c). 

Členské štáty uverejňujú na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 2014/67/EÚ 

podstatné znaky odmeňovania, ich 

geografický a osobný rozsah pôsobnosti a 

metódu výpočtu v súlade s písm. c). 

 Pri výpočte súm, ktoré sa majú vyplatiť 

vyslanému pracovníkovi, treba zabrániť 

dvojitej platbe rovnakého alebo 

podobného charakteru. 

 Vnútroštátne orgány nebudú 

sankcionovať nesprávny výpočet súm 

alebo neuhradenie súm, ktoré sa majú 

vyplatiť vyslanému pracovníkovi, z 

dôvodu nedostupných, nesprávnych alebo 

nedostatočných informácií uverejnených 

na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej 

webovej stránke. 

 



 

PE597.610v02-00 18/24 AD\1125510SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 - a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1-a.  Pre poskytovateľov služieb platí 

výnimka z povinnosti uhradiť pokutu 

v prípade vyplácania nižšej než 

minimálnej mzdy určenej právom 

hostiteľského členského štátu, ak existujú 

dôkazy o tom, že hostiteľský členský štát 

nesplnil povinnosť zverejniť na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

uvedenej v článku 5 smernice 2014/67/EÚ 

podstatné znaky odmeňovania v súlade 

s písm. c), alebo ak informácie nie sú 

poskytnuté jasným, transparentným 

a jednoznačným spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1a  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členské štáty 

môžu na základe nediskriminácie 

a proporcionality stanoviť, aby sa na 

takéto podniky vzťahovala tá istá 

povinnosť týkajúca sa zadávania zákaziek 
podnikom uvedeným v článku 1 ods. 1, 

ktoré vysielajú pracovníkov na ich územie. 

1a. Ak sú podniky zriadené na území 

členského štátu zákonmi, inými právnymi 

predpismi, správnymi opatreniami alebo 

kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 

zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 

zmluvných povinností len podnikom, ktoré 

zaručujú určité podmienky zamestnania 

zahŕňajúce odmeňovanie, členský štát 

využívajúci možnosť uvedenú v tomto 

odseku zaistí, aby všetky podniky 

uzatvárajúce subdodávateľské zmluvy 

s iným podnikom v zmysle článku 1 ods. 1 

tejto smernice informovali tento podnik 

písomne o podmienkach zamestnania 

zahŕňajúcich odmeňovanie, ktoré je nutné 
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zaručiť pred tým, ako zmluvné strany 

vstúpia do príslušného zmluvného 

vzťahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 a a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1aa. Dodávateľ je povinný poskytnúť 

subdodávateľovi informácie 

o uplatňovaných pracovných 

podmienkach vrátane odmeňovania 

jasným, transparentným a jednoznačným 

spôsobom. 

 Pre subdodávateľa platí výnimka 

z povinnosti zaručiť niektoré podmienky 

zamestnania a pokryť odmeňovanie 

v zmysle odseku 1 zavedenú v rámci 

podniku podnikateľa, ak existujú dôkazy 

o tom, že podnikateľ nebol dodávateľom 

riadne informovaný.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 b a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1ba. Používateľ podniku informuje 

agentúru dočasnej práce jasným 

transparentným a jednoznačným 

spôsobom o regulácii uplatňovanej 

v oblasti pracovných podmienok a miezd.“ 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 1 b b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) Dopĺňa sa tento odsek: 

 „1bb. Posilňuje sa koordinácia 

vnútroštátnych inšpektorátov práce 

a európska spolupráca v oblasti boja proti 

podvodom v oblasti vysielania.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c c (nové) 

 Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cc) V odseku 7 sa druhý pododsek 

vypúšťa. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 10 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 „10 a. Členské štáty po konzultáciách so 

sociálnymi partnermi v súlade s 

tradíciami a postupmi každého členského 

štátu oslobodia zamestnávateľov a 

pracovníkov od splnenia povinností 

uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a 

c), ak sa činnosti zamestnávateľa a 

pracovníkov vykonávajú v jednom z týchto 

odvetví: 
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 a) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

pre organizácie poskytujúce zdravotnú 

starostlivosť občanom Únie; 

 b) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

v odvetví obrany alebo v akýchkoľvek 

iných oblastiach nevyhnutných na obranu 

členského štátu alebo Únie; 

 c) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

pre odvetvie letectva a kozmonautiky; 

 d) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

pre odvetvie železničnej dopravy; 

 e) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých pre kritickú vnútroštátnu 

infraštruktúru jedného alebo viacerých 

členských štátov vrátane dodávok energie 

a telekomunikačných služieb; 

 f) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých na zachovanie bezpečnosti 

hraníc členského štátu alebo Únie; 

 g) výroba, dodávka, servis alebo 

údržba strojov, zariadení a iných výrobkov 

dôležitých pre zdravie a bezpečnosť 

pracovníkov alebo občanov Únie. 

Odôvodnenie 

Mnohí výrobcovia v celej EÚ predávajú svoj tovar (napríklad lekárske skenery) so zmluvou 

na doživotný servis a údržbu výrobku. Tento článok má členským štátom umožniť zaviesť pre 

vyslaného pracovníka výnimku z uplatňovania niektorých požiadaviek, ktoré by v prípade 

uplatnenia obmedzili ich schopnosť slobodne poskytovať službu v inom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové) 

Smernica 96/71/ES 

Článok 3 – odsek 10 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb)  Dopĺňa sa tento odsek: 

 10b. Členské štáty po konzultáciách so 

sociálnymi partnermi v súlade s 

tradíciami a postupmi každého členského 

štátu zavedú pre zamestnávateľov 

a pracovníkov výnimku z povinností 

uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a 

c), ak sa činnosti zamestnávateľa a 

pracovníkov vykonávajú s cieľom 

umožniť vzdelávanie a odbornú prípravu 

pracovníkov alebo iných osôb.“ 

Odôvodnenie 

Mnohí výrobcovia v celej EÚ predávajú svoj tovar (napríklad lekárske skenery) so zmluvou 

na doživotný servis a údržbu výrobku. Tento článok má členským štátom umožniť zaviesť pre 

vyslaného pracovníka výnimku z uplatňovania niektorých požiadaviek, ktoré by v prípade 

uplatnenia obmedzili ich schopnosť slobodne poskytovať službu v inom členskom štáte. 
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