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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Úvod 

Komise přijala dne 8. března 20161 návrh na přezkum směrnice 96/71/ES o vysílání 

pracovníků2. Průvodním dokumentem návrhu bylo posouzení dopadů3. Komise konstatuje, že 

dvacet let po přijetí směrnice 96/71/ES tato směrnice již nezajišťuje odpovídající ochranu, 

a to s ohledem na nynější ekonomické a sociální podmínky v členských státech, a proto 

předložila stávající návrh cíleného přezkumu směrnice. Cílem návrhu je řešit konkrétní 

problémy, jež jsou předmětem omezeného počtu cílených změn.  

Podle Komise je cílem návrhu usnadnit přeshraniční poskytování služeb v podmínkách 

nenarušené hospodářské soutěže a dodržování práv vysílaných pracovníků, kteří jsou 

zaměstnáni v jednom členském státě a vysíláni svým zaměstnavatelem dočasně pracovat do 

jiného členského státu. Návrh hodlá zejména zajistit spravedlivé odměňování a nastavení 

rovných podmínek pro vysílající a místní společnosti v přijímající zemi.  

Odůvodněná stanoviska a „žlutá karta“ 

Ve lhůtě stanovené v článku 6 protokolu č. 2 zaslalo 14 komor vnitrostátních parlamentů 

Komisi odůvodněná stanoviska, v nichž se uvádí, že návrh není v souladu se zásadou 

subsidiarity, a tak zahájilo tzv. postup „žluté karty“. Hlavními argumenty uváděnými 

v odůvodněných stanoviscích je, že stávající pravidla jsou dostatečná a přiměřená, že Unie 

nepředstavuje přiměřenou úroveň opatření, že návrh nepřiznává výslovně členským státům 

pravomoci, pokud jde o odměnu a pracovní podmínky a že odůvodnění obsažené v návrhu je 

– pokud jde o zásadu subsidiarity – příliš stručné. Komise nicméně po přezkoumání těchto 

argumentů rozhodla návrh zachovat, neboť, jak uvádí ve svém sdělení Evropskému 

parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům ze dne 20. července 2016, návrh podle ní 

splňuje zásadu subsidiarity. 

Slučitelnost s právem EU 

Kromě námitek vnitrostátních parlamentů byly ve výboru vzneseny rovněž otázky ohledně 

slučitelnosti návrhu s určitými prvky práva EU. Tyto otázky se týkaly především vztahu 

návrhu a následujících právních aktů a norem: 

– nařízení (ES) č. 593/2008 (dále jen „Řím I“)4, jež bylo, pokud jde o smlouvy uzavřené po 

17. prosinci 2009, nahrazeno Úmluvou o právu rozhodném pro smluvní zakázkové vztahy 

(dále jen „Římská úmluva“5), 

                                                 
1 Dokument COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=CS.  
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb, Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1. 
3 Dokument SWD(2016) 52 final. 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6). 
5 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřená k podpisu v Římě dne 19. června 1980, 

Úř. věst. L 266, 9.10.1980, s. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=CS
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– nařízení č. 1215/20121 (dále jen „Brusel I“), které stanoví pravidla pro určení příslušnosti ve 

věcech individuálních pracovních smluv, 

– směrnice 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES (dále jen „směrnice 

o prosazování“)2, a  

– volného pohybu služeb stanoveného v článku 26 a v článku 56 SFEU. 

Pokud jde o nařízení Řím I, byly vzneseny zejména otázky týkající se slučitelnosti článku 2a 

návrhu s článkem 8 nařízení a možnosti chápat návrh jako změnu nařízení a skutečnosti, zda 

je vhodné v tomto případě měnit nařízení prostřednictvím směrnice. 

Co se týče nařízení Brusel I, hlavním problémem, na nějž bylo poukazováno, je to, zda by měl 

článek 2a návrhu dopady na uplatňování pravidel pro určení příslušnosti uvedených v 

článcích 20 a 23 tohoto nařízení.  

Byla rovněž vznesena otázka, zda by se mělo zavedení 24měsíčního období, po němž by se na 

vyslaného pracovníka mělo vztahovat pracovní právo přijímající země, považovat za porušení 

zásady volného pohybu služeb na vnitřním trhu prostřednictvím omezení přeshraničního 

poskytování služeb zahrnujícího vysílání pracovníků. 

Výbor JURI je příslušný pro záležitosti týkající se dodržování zásady subsidiarity 

a proporcionality a výkladu práva Unie a souladu aktů Unie s primárním právem. V této 

funkci výbor přezkoumal argumenty uvedené v odůvodněných stanoviscích. Dne 

29. listopadu 2016 výbor vyslechl názor právní služby Parlamentu, pokud jde o otázky, které 

poslanci vznesli v souvislosti se slučitelností návrhu s acquis a Smlouvami.   

Stanovisko zpravodaje 

Po pečlivém prostudování vznesených námitek došel zpravodaj k závěrům, které jsou stručně 

předloženy níže a odrážejí se v pozměňovacích návrzích k návrhu Komise. 

Pokud jde o vztah mezi článkem 8 nařízení Řím I a článkem 2a návrhu, je třeba vzít v úvahu 

článek 23 nařízení, který uvádí: S výjimkou článku 7 není tímto nařízením dotčeno použití 

ustanovení práva Společenství, které ve zvláštních oblastech stanoví kolizní normy pro 

smluvní závazkové vztahy. Článek 23 jasně stanoví, že cílem nařízení Řím I je stanovit obecná 

pravidla mezinárodního práva soukromého v oblasti smluvního práva v rámci EU. To je dále 

upřesněno v bodu odůvodnění 34 tohoto nařízení v souvislosti se směrnicí o vysílání 

pracovníků. Zpravodaj došel k závěru, že uvedený návrh by jednoznačně představoval lex 

specialis a měl by přednost před nařízením Řím I. 

Co se týče nařízení Brusel I, nezdá se, že by návrh byl s tímto nařízením v rozporu nebo že by 

podstatným způsobem měnil pravidla pro výběr příslušného soudu stanovená v tomto 

nařízení. Článek 21 nařízení uvádí seznam soudů, k nimž mohou zaměstnanci podat žalobu 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání 

a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), Úř. věst. L 351, 

20.12.2012, s. 1. 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 

96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 

spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 11–31. 
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proti svému zaměstnavateli. Jednou z možností, které jsou pro zaměstnance dostupné, je 

podat žalobu „u soudu místa, kde nebo odkud zaměstnanec obvykle vykonává svou práci“. 

Z toho vyplývá, že pokud se místo, kde zaměstnanec, na něhož se vztahuje směrnice o 

vysílání pracovníků, vykonává svou práci, změní po 24 měsících z domovského členského 

státu na hostitelský členský stát, budou v případě, že si zvolí tuto možnost, pro přezkoumání 

sporu příslušné soudy hostitelského členského státu. 

Volný pohyb služeb je jednou ze základních zásad práva EU, není však neomezený. Soudní 

dvůr rozhodl, že právní úprava omezující volný pohyb služeb může být oprávněná, „pokud 

reaguje na naléhavý důvod obecného zájmu, jenž dosud není chráněn pravidly, kterým 

poskytovatel služeb podléhá v členském státě, kde je usazen, je způsobilá zaručit uskutečnění 

cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné“.1 Soudní 

dvůr dále uznal, že sociální ochrana vyslaných pracovníků představuje důvod obecného 

zájmu, který může opravňovat omezení volného pohybu služeb.2   

Zpravodaj proto došel k závěru, že tento návrh je opatřením způsobilým zaručit uskutečnění 

cílů, které sleduje, a že nepřekračuje meze toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné, a proto 

rovněž dodržuje zásadu proporcionality. 

                                                 
1 Viz rozsudky ze dne 30. listopadu 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, bod 37; ze dne 23. listopadu 1999, 

Arblade a další, C 369/96 a C 376/96, EU:C:1999:575, body 34 a 35; ze dne 7. října 2010, dos Santos Palhota 

a další, C-515/08, EU:C:2010:589, bod 45 a citovaná judikatura; a ze dne 3. prosince 2014, De Clercq a další, 

C 315/13, EU:C:2014:2408, bod 62. 
2 Viz mimo jiné rozsudky ze dne 23. listopadu 1999, Arblade a další, C 369/96 a C 376/96, EU:C:1999:575, 

bod 36; ze dne 15. března 2001, Mazzoleni a ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, bod 27; ze dne 25. října 2001, 

Finalarte a další, C 49/98, C 50/98, C 52/98 až C 54/98 a C 68/98 až C 71/98, EU:C:2001:564, bod 33; ze dne 

7. října 2010, dos Santos Palhota a další, C-515/08, EU:C:2010:589, bod 47 a citovaná judikatura; a ze dne 

3. prosince 2014, De Clercq a další, C 315/13, EU:C:2014:2408, bod 65. 



 

PE597.398v02-00 6/22 AD\1128360CS.docx 

CS 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti 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 a vymáhání těchto zásad Unie 

dále rozvíjí, aby zaručila rovné podmínky 

pro podniky a dodržování práv pracovníků 

a zajistila svobodu pohybu pracovních sil 

na vnitřním trhu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Čl. 153 odst. 5 SFEU vylučuje 

úpravu odměňování za práci ze strany 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Aby se zajistilo správné 

uplatňování této směrnice, je třeba posílit 

koordinaci činnosti inspektorátů práce 
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členských států a celoevropskou 

spolupráci v boji proti podvodům 

souvisejícím s vysíláním pracovníků a 

ověřit, zda jsou příslušnému orgánu 

členského státu původu pravidelně 

hrazeny příspěvky na sociální zabezpečení 

vyslaných pracovníků. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 je nutné posoudit, 

zda směrnice nadále představuje správnou 

rovnováhu mezi potřebou podporovat 

volný pohyb služeb a náležitě chránit práva 

vyslaných pracovníků. Za účelem 

prosazování spravedlivé hospodářské 

soutěže mezi podniky v EU, usnadnění 

přeshraničního poskytování služeb a 

potírání podvodů a zneužívání pravidel v 

této oblasti jsou v souladu s prováděním 

směrnice 2014/67/EU tudíž potřebné nové 

a mocnější nástroje. Stejně tak je nutné 

vytvořit na evropské úrovni informační 

portál ve všech jazycích členských států, 

kde by byly vysvětleny příslušné právní 

předpisy, rozdíly mezi členskými státy a 

opatření, která by měli přijímat 

zprostředkovatelé zaměstnání, případní 

příjemci a pracovníci. 

 

Pozměňovací návrh  5 

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 

(5) Zásada rovného zacházení a zákazu 

diskriminace na základě státní příslušnosti 

je v právu EU zakotvena již zakládajícími 
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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. 

smlouvami, přičemž EU prosazuje jejich 

dodržování a zajišťuje jejich uplatňování 

ve všech členských státech. 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 je třeba 

zohledňovat příslušnou judikaturu 

Soudního dvora Evropské unie, která se 

týká výkladu Smluv.  

 

Pozměňovací návrh  6 

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 stanoví, že za 

změnu země obvyklého výkonu práce se 

nepovažuje, když zaměstnanec dočasně 

vykonává svou práci v jiné zemi.  Nařízení 

nevymezuje ani neupřesňuje termín 

„dočasný výkon práce“. Je tedy nutné, 

aby pro vyslané pracovníky, kteří z 

definice vykonávají po omezenou dobu 

práci v jiném členském státě, bylo do této 

směrnice začleněno zvláštní ustanovení 

určující dobu, po jejímž uplynutí se má za 

to, že se země poskytování služeb stává 

zemí obvyklého výkonu práce. Je třeba 

upřesnit, že toto zvláštní ustanovení není 

diskriminační, je transparentní a 

přiměřené a že tímto ustanovením nejsou 

dotčeny jakékoli pracovní podmínky, které 

jsou pro pracovníka výhodnější. 

Odůvodnění 

Stanovením doby, po jejímž uplynutí se má za to, že se země poskytování služeb stává zemí 

obvyklého výkonu práce, není dotčeno možné trvání dočasného poskytování služeb. 
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Pozměňovací návrh  7 

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 

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. 

(8) Vzhledem k dlouhé době některých 

vyslání je nezbytné stanovit, že v případě 

vyslání na dobu delší než 18 měsíců se za 

zemi výkonu práce považuje hostitelský 

stát, aniž by byly dotčeny jakékoli 

pracovní podmínky, které jsou pro 

pracovníka výhodnější. 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 18 měsíců, a od prvního dne 

následujícího po uplynutí 18 měsíců, 

jestliže ve skutečnosti dojde k překročení 

této doby, ledaže by zaměstnavatel získal 

od příslušného orgánu hostitelského 

členského státu odchylku v souladu s 

administrativními postupy a ustanoveními 

uvedenými v článcích 4, 6 a 7 směrnice 

2014/67/EU Evropského parlamentu a 

Rady1a a s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/20041b. 

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 18 měsíců.  

 ______________ 

 1aSměrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 

o prosazování směrnice 96/71/ES o 

vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb a o změně nařízení (EU) č. 

1024/2012 o správní spolupráci 
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prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení o 

systému IMI“), Úř. věst. L 159, 28.5.2014, 

s. 11. 

 1bNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 

1). 

 

Pozměňovací návrh  8 

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) Vzhledem k tomu, že tento návrh 

zavádí omezení doby vyslání, mohl by být 

vnímán jako omezení volného pohybu 

služeb zakotveného v článku 56 SFEU. 

Podle ustálené judikatury jsou omezení 

volného pohybu služeb přípustná pouze 

tehdy, jsou-li odůvodněna naléhavými 

důvody obecného zájmu a jsou-li 

přiměřená a nezbytná. K naléhavým 

důvodům převažujícího veřejného zájmu, 

které uznal Soudní dvůr, patří ochrana 

pracovníků, a zejména sociální ochrana 

pracovníků ve stavebnictví. S ohledem na 

svůj účel, kterým je chránit práva 

pracovníků, a svůj dočasný a vyvratitelný 

charakter, splňuje toto omezení v plném 

rozsahu výše uvedené podmínky a není v 

rozporu se zásadou volného pohybu 

služeb.  

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzhledem k velice mobilnímu (10) Vzhledem k velice mobilnímu 
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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. 

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). Na dopravní služby, jako 

je tranzit, mezinárodní přeprava a 

související kabotáž, se proto vztahuje jiný 

legislativní návrh, který je součástí 

souboru evropských předpisů o mobilitě a 

dopravě.  

Odůvodnění 

K zajištění právní jistoty jsou nutné předpisy, které budou specifické pro dané odvětví. 

Evropská komise již jasně uvedla, že tranzit by neměl být považován za vyslání. Podle zprávy 

pracovní skupiny na vysoké úrovni v oblasti rozvoje trhu silniční nákladní dopravy v EU by se 

na související kabotáž mělo nahlížet jako na mezinárodní operaci. Následně by se na 

mezinárodní dopravu ani na související kabotáž neměla vztahovat předběžná registrace ani 

směrnice 96/71/ES. 

 

Pozměňovací návrh  10 

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 

inovace jejich zboží a služeb. 

(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 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  11 



 

PE597.398v02-00 12/22 AD\1128360CS.docx 

CS 

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) Určování pravidel pro odměňování 

je ve výlučné pravomoci členských států, 

které tak činí v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy a postupy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

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) Složky odměny by měly být jasné, 

aktuální a srozumitelné všem 

poskytovatelům služeb. Ve smyslu této 

směrnice zahrnují tyto složky zejména a v 

případě potřeby minimální mzdové sazby, 

všechny dávky a příspěvky, které jsou 

povinné a jsou stanoveny vnitrostátními 

právními či správními předpisy anebo 

obecně použitelnými kolektivními 

smlouvami a rozhodčími nálezy. Je tudíž 

odůvodněné členským státům uložit, aby 

povinně zveřejňovaly složky odměny na 

jediné webové adrese, jak stanoví článek 5 

směrnice o prosazování. 

Odůvodnění 

Odměna je v této formě vágní a nejistou právní kategorií, a tudíž je kontraproduktivní zavádět 

takovou novou definici. Může sestávat z neporovnatelných složek, které se členský stát od 

členského státu liší, a samotný účel definice by tudíž přestal existovat. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Za účelem transparentnosti a 

v souladu se směrnicí 2014/67/EU je třeba 

se ujistit, že podnik, který pracovníky 

vysílá, má trvalou povahu, aby se 

zabránilo umělému vytváření fiktivních 

společností typu poštovní schránka. Každý 

zaměstnavatel by měl být rovněž schopen 

prokázat, že pracovník je ve společnosti, 

která jej vysílá, zaměstnán přiměřenou 

dobu.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14b) Je třeba zabránit zneužívání a 

právní nejistotě v případě řetězových 

vysílání a vysílání, která se týkají několika 

jurisdikcí. Proto by se v případě, kdy 

vyslání spadá do jurisdikcí více než dvou 

států, měly použít podmínky zaměstnání 

stanovené hostitelským členským státem, 

v němž je služba poskytována, aniž by byly 

dotčeny příznivější podmínky, které jsou 

pracovníkovi přiznány podle ustanovení, 

od nichž se nelze odchýlit smluvním 

vztahem uzavřeným podle vnitrostátního 

práva, které by se jinak uplatnilo. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/104/ES o agenturním 

zaměstnávání konkretizuje zásadu, že 

základní pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání týkající se zaměstnanců 

(15) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/104/ES o agenturním 

zaměstnávání konkretizuje zásadu, že 

základní pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání týkající se zaměstnanců 
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agentur práce by měly být přinejmenším 

stejné jako podmínky, jež by se na tyto 

zaměstnance vztahovaly, pokud by je 

uživatel zaměstnal na stejném pracovním 

místě. Tato zásada by měla platit rovněž 

pro zaměstnance agentur práce vysílané do 

jiného členského státu. 

agentur práce by měly být přinejmenším 

stejné jako podmínky, jež by se na tyto 

zaměstnance vztahovaly, pokud by je 

uživatel zaměstnal na stejném pracovním 

místě. Je třeba poukázat na podvody, které 

se nyní odhalují a k nimž dochází v 

podobě „dvojího vyslání“ zaměstnanců 

agentur práce. Vzhledem k rostoucímu 

počtu zaměstnanců agentur práce je 

obtížnější provádět kontroly a 

odpovědnost slábne. Tato zásada by proto 

měla platit rovněž pro zaměstnance agentur 

práce vysílané do jiného členského státu. 

Podnik, který je uživatelem/dodavatelem, 

poskytne agentuře práce písemně jasné, 

transparentní a jednoznačné informace o 

předpisech, které uplatňuje, pokud jde o 

pracovní podmínky a odměňování. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 2a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 předpokládaná nebo skutečná 

doba vyslání delší než osmnáct měsíců, 

považuje se za zemi obvyklého výkonu 

práce členský stát, na jehož území byl 

pracovník vyslán, pokud se strany 

nedohodnou v souladu s článkem 3 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 593/20081a na použití jiného 

práva. Touto dohodou nejsou dotčeny 

jakékoli pracovní podmínky, které jsou 

pro pracovníka výhodnější.  

 ______________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 

2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 

4.7.2008, s.6). 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 2 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pro účely odstavce 2 se pojem 

„stejná činnost na stejném místě“ určuje s 

přihlédnutím k povaze poskytované 

služby, vykonávané práce a případně 

adresy nebo adres pracovišť ve smyslu čl. 

9 odst. 1 písm. a) bodů v) a vi) směrnice 

2014/67/EU.  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 2 a – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b.  Zaměstnavatel může na základě 

oprávněných důvodů výjimečně požádat o 

odchylku od lhůty osmnácti měsíců a 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu může tuto odchylku výjimečně 

povolit. Poté, co ověří, že je to v plném 

souladu se směrnicí 2014/67/EU a 

nařízením (ES) č. 883/2004, založí 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu své rozhodnutí o udělení takové 

výjimky na objektivních důvodech, jako je 

například délka období, na které je 

pracovník vyslán. Každé přijaté 

rozhodnutí musí být odůvodněné, 

přiměřené, nediskriminační a založené na 

okolnostech. Před přijetím rozhodnutí o 

takové žádosti o odchylku konzultuje 

příslušný orgán hostitelského členského 

státu příslušné orgány domovského 

členského státu zaměstnavatele v souladu 

s články 6 a 7 směrnice 2014/67/EU. 

Každých šest měsíců od počátku doby 
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platnosti odchylky dokládá poskytovatel 

služby příslušným orgánům hostitelského 

členského státu, že odchylka je stále 

odůvodněná. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby podniky uvedené 

v čl. 1 odst. 1 bez ohledu na právo 

rozhodné pro pracovní poměr zaručovaly 

pracovníkům vyslaným na jejich území 

pracovní podmínky týkající se dále 

uvedených záležitostí, které jsou v 

členském státě, v němž se práce vykonává, 

stanoveny:  

Členské státy zajistí, aby podniky uvedené 

v čl. 1 odst. 1 bez ohledu na právo 

rozhodné pro pracovní poměr zaručovaly 

pracovníkům vyslaným na jejich území 

pracovní podmínky, které se týkají dále 

uvedených záležitostí stanovených v 

členském státě, v němž se práce vykonává: 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c)  odměna, včetně sazeb za přesčasy; 

tento bod se nevztahuje na doplňkové 

podnikové systémy zaopatření v důchodu;  

c) odměna ve smyslu této směrnice, 

včetně sazeb za přesčasy; tento bod se 

nevztahuje na doplňkové podnikové 

systémy zaopatření v důchodu; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 
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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.  

Odměna se stanovuje na základě 

vnitrostátních právních předpisů anebo 

postupů členského státu, na jehož území 

je pracovník vyslán, a zahrnuje veškeré 

povinné složky odměny stanovené 

vnitrostátními právními či správními 

předpisy, kolektivními smlouvami nebo 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny 

za všeobecně použitelné. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

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 podle písmene c) členské 

státy zveřejní na jediné oficiální 

vnitrostátní internetové stránce, jak je 

stanoveno v článku 5 směrnice 

2014/67/EU. Poskytované informace musí 

být aktuální, jasné a transparentní.  

 

Pozměňovací návrh  23 

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, 

1a.  Členské státy zajistí, aby 

ustanovení této směrnice byla při vysílání 

pracovníků použitelná na všechny 

podniky, ať už se jedná o hlavního 
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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. 

dodavatele či subdodavatele.  

 Důležité je, aby subdodavatelé poskytli 

hlavnímu dodavateli informace o 

skutečném charakteru vyslání. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Členské státy zajistí, aby podniky 

uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. c) zaručovaly 

vyslaným pracovníkům podmínky, které se 

podle článku 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání 

vztahují na pracovníky najaté agenturami 

práce usazenými v členském státě, v němž 

se práce vykonává.“ 

1b. Členské státy zajistí, aby podniky 

uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. c) zaručovaly 

vyslaným pracovníkům podmínky, které se 

podle článku 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání 

vztahují na pracovníky najaté agenturami 

práce usazenými v členském státě, v němž 

se práce vykonává. Členské státy přitom 

zaručí, aby se s těmito pracovníky 

najatými agenturami práce zacházelo 

stejně jako s pracovníky najatými 

agenturami v daném státě. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca)  doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 
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 „1c.  Najmutí pracovníka agenturou 

práce nebo zprostředkovatelskou 

agenturou v členském státě, jehož je 

pracovník státním příslušníkem, by 

nemělo být považováno za vyslání ve 

smyslu této směrnice, aniž je to objektivně 

zdůvodněno, například tím, že pracovník 

má jiné obvyklé bydliště.“ 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb)  doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „1d. Vzhledem k tomu, že agentury 

práce a zprostředkovatelské agentury 

mohou najímat pracovníky pouze na 

základě pracovní smlouvy na dobu 

určitou, členské státy zajistí, aby tyto 

agentury vysílaly pracovníky pouze na 

základě tohoto druhu smlouvy.“   

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 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 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d a 

Směrnice 96/71/ES 

Čl. 3 – odst. 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) doplňuje se nový článek, který zní: 

 „9a. V případě, že vyslání spadá do 

jurisdikcí více než dvou států, použijí se 

pracovní podmínky členského státu, na 

jehož území je pracovník vyslán a kde je 

poskytována služba, pokud jsou pro 

pracovníka výhodnější než podmínky 

stanovené právními předpisy, kterými se 

individuální pracovní smlouva řídí.“ 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 96/71/ES 

Článek 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a)  vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 5a 

 Členské státy zajistí, aby podniky vysílající 

pracovníky do jiného členského státu byly 

schopny prokázat, že dostatečně 

přiměřeného podílu obratu dosáhly v 

členském státě, v němž mají zákonné 

sídlo.“  
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