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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

 I. Úvod 

Dne 8. března 2016 Komise předložila dlouho očekávaný návrh změny směrnice 96/71/ES o 

vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Navrhovaný cílený přezkum má za cíl 

vyřešit otázky, které původní směrnice v dostatečné míře vyřešit nedokázala, nebo které 

vyvstaly v souvislosti s judikaturou Evropského soudního dvora. Jedná se například o nekalé 

praktiky a prosazování zásady, aby stejná práce na stejném místě byla odměňována stejně. 

Cílem je usnadnit vysílání pracovníků v prostředí korektní hospodářské soutěže a dodržování 

práv pracovníků.  

Směrnice z roku 1996 stanoví právní rámec EU, který má zajistit rovnováhu mezi cílem 

usnadnění přeshraničního poskytování služeb na jedné straně a zajištěním ochrany vyslaných 

pracovníků a nastavením rovných podmínek pro zahraniční a místní konkurenty na straně 

druhé. 

Cílený přezkum navrhovaný Komisí zavádí změny ve třech hlavních oblastech: 1) 

odměňování vyslaných pracovníků, včetně případů subdodávky; 2) pravidla týkající se 

zaměstnanců agentur práce a 3) dlouhodobé vysílání pracovníků. Tento přezkum by doplnil 

směrnici o prosazování z roku 2014, která se zaměřovala na boj proti podvodům a zneužívání 

a na zlepšení správní spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vysílání 

pracovníků. 

II. Stanovisko navrhovatelky 

Navrhovatelka celkově souhlasí se záměrem návrhu Komise a vítá skutečnost, že Komise 

uznala, že je třeba řešit některé zásadní problémy týkající se stávajícího právního rámce, a to 

přezkumem směrnice o vysílání pracovníků spíše než prostřednictvím opatření pro vymáhání 

práva. 

Návrh Komise představuje vítaný krok správným směrem. Navrhovatelka se domnívá, že se 

návrh zakládá na vyváženém a přiměřeném přístupu a bezdůvodně neporušuje zásadu volného 

pohybu služeb na vnitřním trhu. V této souvislosti navrhovatelka považuje za nezbytné, aby 

byl právní základ rozšířen nad rámec čl. 53 odst. 1 a článku 62 tak, aby zahrnoval i články 

151 a 153. To by lépe odráželo účel tohoto nástroje, který spočívá v nalezení rovnováhy mezi 

cíli volného pohybu služeb a ochrany pracovníků. Navrhovatelka nepředložila pozměňovací 

návrhy v tomto smyslu, neboť by bylo vhodnější, aby tak učinil příslušný výbor. 

Navrhovatelka předkládá řadu pozměňovacích návrhů s cílem napravit některé nedostatky 

v návrhu Komise. To se týká především těchto oblastí: 

1. Délka vyslání 

Navrhovatelka souhlasí s přístupem Komise, která stanovuje pevně dané časové období, po 

jehož uplynutí budou muset být uplatňovány pracovněprávní podmínky hostitelského 

členského státu. Navrhovatelka se nicméně domnívá, že navrhované období 24 měsíců je 

příliš dlouhé a že hrozí nežádoucí účinky, jako je snížení celkové úrovně mezd v některých 

odvětvích.  

Proto navrhuje zkrácení tohoto období na 6 měsíců, a to celkově od prvního dne, aby se 

předešlo případnému zneužití. Tím by se lépe zohlednila průměrná délka vyslání, která 

v současnosti činí 4 měsíce. Směrnice by se tak navíc uvedla souladu se stávajícími postupy, 

pokud jde o uplatnitelné předpisy v oblasti daně z příjmů.  

Navrhovatelka se domnívá, že je třeba dále pracovat na objasnění bodu odůvodnění 8 a jeho 

právních důsledků v legislativním textu.  
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2.  Odměna 

Navrhovatelka nemůže akceptovat Komisí navrhovanou definici „odměny“ na úrovni EU, 

neboť hrozí, že nebude zohledněna velká rozmanitost přístupů členských států. I podle 

stávajícího právního rámce mají členské státy povinnost poskytovat podrobné informace o 

tom, co se v jejich právních předpisech a postupech „odměnou“ rozumí a z čeho se skládá. 

Tyto informace musí být dostupné na specializované internetové stránce. Zavedení nové 

definice na úrovni EU by způsobilo právní nejistotu pracovníků i společností a 

pravděpodobně i řadu soudních řízení. Kromě toho tato problematika vede k pochybám 

ohledně subsidiarity, které vyjádřilo i několik členských států. 

Směrnice by tedy měla namísto toho upřesnit, že pravomoc určovat složky odměny má 

výhradně hostitelský členský stát, a to na základě vnitrostátních právních předpisů a postupů.  

 

 

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 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. 

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 

(8) Vzhledem k dlouhé době některých 

vyslání je nezbytné stanovit, že v případě 

vyslání na dobu delší než šest 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. 

Toto by mělo platit od začátku vyslání, 

jestliže má trvat více než šest měsíců, a od 

prvního dne následujícího po uplynutí šesti 

měsíců, jestliže ve skutečnosti dojde k 

překročení této doby. Tímto pravidlem 

není dotčeno právo podniků vysílajících 
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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. 

pracovníky na území jiného členského 

státu dovolávat se volného pohybu služeb i 

v případě, že doba vyslání překročí šest 

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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

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. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 

(12) Pravidla pro odměňování určují 

výlučně členské státy v souladu se svými 

právními předpisy a postupy. 



 

PE597.610v01-00 6/8 PA\1115076CS.docx 

CS 

vysílané pracovníky musí být odůvodněna 

potřebou vyslané pracovníky chránit a 

nesmí nepřiměřeně omezovat 

přeshraniční poskytování služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 1 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „4a. Touto směrnicí není dotčena 

možnost členských států uplatňovat nebo 

přijímat právní a správní předpisy, které 

jsou pro pracovníky příznivější nebo které 

umožňují či podporují používání 

ustanovení kolektivních smluv 

příznivějších pro pracovníky.“ 

Or. en 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 1 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 1 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vyslání na dobu delší než dvacet čtyři 

měsíců 

Vyslání na dobu delší než šest měsíců 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 1 

 Směrnice 96/71/ES 

Čl. 2a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

2. V případě nahrazení vyslaných 

pracovníků vykonávajících stejnou činnost 

na stejném místě se pro účely odstavce 1 

vezme v úvahu celková doba vyslání 

dotčených pracovníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 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. 

Pro účely této směrnice je odměna 

vymezena podle vnitrostátních právních 

předpisů nebo postupů členského státu, na 

jehož území je pracovník vyslán. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 2 – písm. d 

 Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Odstavec 9 se zrušuje. vypouští se 

Or. en 

 

 

 


