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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel je tomuto návrhu směrnice nakloněn a plně souhlasí s jeho cíli. Zavádění 
opatření a postihů, a to i trestního charakteru, s cílem odradit zaměstnavatele od zaměstnávání 
osob pobývajících v EU nelegálně nepředstavuje pouze nástroj boje proti nelegálnímu 
přistěhovalectví, ale i prostředek k zaručení spravedlivé soutěže na trhu a nepřímo i 
k potvrzení práva všech pracovníků na důstojné a slušné pracovní podmínky. 
Právě zemědělství je jedním z nejvýznamnějších zdrojů pracovních příležitostí pro nelegální 
přistěhovalce, kteří reagují na poptávku po pracovní síle požadované obvykle na sezónní 
období a potřebné k zajištění prací, jež občané evropských zemí nejsou ochotni vykonávat 
(máme na mysli, například, sběr rajčat v Itálii). Pro využívání pracovní síly ze zemí mimo EU 
v zemědělství jsou tedy charakteristické pracovní poměry uzavírané na krátké či velmi krátké 
období, ovšem na velmi intenzivní pracovní činnost (řada krátkodobých pracovních poměrů 
v rámci téhož podniku). 
Právě s ohledem na velký počet zaměstnanců s nelegálním pobytem a na jejich krátkodobé 
pracovní poměry považuje navrhovatel za vhodné připojit k několika obecným 
pozměňovacím návrhům k návrhu Evropské komise i některé změny, jejichž účelem je 
především nezvyšovat byrokratickou zátěž zaměstnavatelů.
V první řadě je třeba říci, že navrhovatel pokládá za naprosto přijatelnou myšlenku, že 
zaměstnavatel má pracovníkovi uhradit nevyplacené odměny i příspěvky na sociální 
zabezpečení a daně, které neodvedl. Domnívá se nicméně, že stanovení automatického 
zahájení postupů nezbytných pro získání nevyplacených odměn, jak jej navrhuje Komise, by 
do právního řádu zavedlo odlišné zacházení s nelegálními pracovníky z řad přistěhovalců od 
zacházení s pracovníky z EU a pro takové rozdíly neexistují žádné zřejmé důvody. Není 
vlastně jasné, proč se povinnosti vyplývající z pracovního poměru mají v případě nelegálních 
přistěhovalců řídit jinými pravidly než ustanoveními pracovního práva, v němž platí obecná 
zásada poptávky, tudíž je na pracovníkovi, aby si soudní cestou zajistil stanovení „quantum 
debeatur“. 
Podobně by kvůli neodůvodněným rozdílům v přístupu k pracovníkům, tentokrát pokud jde 
o pracovníky ze zemí EU zaměstnané nelegálně, mohla vzniknout domněnka, že je nutný 
minimálně šestiměsíční pracovní poměr. Na základě takové domněnky by zaměstnavatel 
musel dokazovat, že pracovní poměr je ve skutečnosti kratší než půl roku. Jedná se 
o prokazování opaku, což by pro zaměstnavatele bylo obzvláště obtížné (snazší je dokazovat, 
že k něčemu došlo, než dokazovat, že k tomu nedošlo!) a z něhož by pro zaměstnavatele 
vyplýval další, zcela nepřiměřený postih, vezmeme-li v úvahu průměrnou délku pracovních 
poměrů, která se v zemědělství pohybuje okolo 40 dnů. Tato domněnka by navíc mohla mít 
nežádoucí účinky a mohl by podněcovat k nelegálnímu přistěhovalectví občanů zemí mimo 
EU, které by lákala možnost pobírat příjem přinejmenším po dobu šesti měsíců i přesto, že 
pracovali pouze několik dní.
Vzhledem k zákazům je podle navrhovatele konec konců nezbytné ponechat více pravomocí 
členským státům, aby bylo možné lépe zohlednit specifické rysy jednotlivých odvětví 
a sociální dopad dotčených opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
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a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy od zaměstnavatelů 
jednajících v rámci své obchodní činnosti 
nebo jako právnické osoby vyžadují, aby 
nejpozději do jednoho týdne oznámili 
příslušných orgánům označeným 
členskými státy začátek pracovního 
poměru státního příslušníka třetí země i 
jeho ukončení.

2. Členské státy od zaměstnavatelů 
jednajících v rámci své obchodní činnosti 
nebo jako právnické osoby vyžadují, aby 
nejpozději do jednoho týdne oznámili 
příslušných orgánům označeným 
členskými státy začátek pracovního 
poměru státního příslušníka třetí země 
i jeho ukončení. Pokud právní předpisy 
některého členského státu již stanoví 
povinnost zaměstnavatele informovat 
příslušný státní orgán o zahájení 
pracovního poměru a/nebo o následných, 
s tímto poměrem souvisejících 
skutečnostech, povinnost informovat 
o pracovním poměru státního příslušníka 
třetí země je třeba splnit u téhož orgánu.

Or. it

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy v každém případě 
přijmou veškerá opatření nezbytná 
k zajištění odpovídající úrovně spolupráce 
a adekvátní výměny informací mezi 
jednotlivými dotčenými státními orgány.

Or. it
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zaplacení výdajů souvisejících 
s navrácením každého nelegálně 
zaměstnaného státního příslušníka třetí 
země do země původu v případech, kdy 
proběhne postup navrácení.

b) zaplacení výdajů souvisejících 
s navrácením každého nelegálně 
zaměstnaného státního příslušníka třetí 
země do země původu, pokud byl tento 
státní příslušník přijat do pracovního 
poměru a dopraven do členského státu 
za účelem nelegálního zaměstnání,  
v případech, kdy proběhne postup 
navrácení.

Or. it

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijmou mechanismus umožňující 
automatické zahájení postupů nezbytných 
pro získání dlužné odměny, aniž by 
dotyčný státní příslušník třetí země byl 
nucen podat stížnost;

a) v souladu s vnitrostátními, k tomuto 
účelu stanovenými postupy přijmou 
opatření nezbytná k tomu, aby pracovník, 
jehož pobyt není legální, mohl žádat 
o získání dlužné odměny;

Or. it

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Stanoví, že předpokládaný pracovní 
poměr trval alespoň 6 měsíců, pokud 
zaměstnavatel neprokáže jinak.

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě trestněprávního postihu 
podle čl. 10 odst. 1 písm. c) přijmou 
členské státy potřebná opatření, která 
zajistí, aby rozhodnutí o navrácení bylo 
odloženo dokud státní příslušník třetí 
země neobdrží veškerou odměnu podle 
odst. 1 písm. a).

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že se vůči zaměstnavateli 
jednajícímu v rámci své obchodní činnosti 
mohou případně použít tato opatření:

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že se vůči zaměstnavateli 
jednajícímu v rámci své obchodní činnosti 
může v závažnějších / obzvláště závažných 
případech použít přinejmenším jedno 
z těchto opatření:

Or. it

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, 1. Pokud je zaměstnavatel subdodavatelem, 
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členské státy zajistí, aby hlavní dodavatel
a všichni zprostředkovávající 
subdodavatelé byli povinni zaplatit:

členské státy zajistí, aby zaměstnavatel-
subdodavatel a jeho dodavatel byli povinni 
zaplatit:

Or. it
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